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Ärende 1  

Val av ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice 

ordförande i kommunfullmäktige 
för tiden 27.10.2014 - 14.10.2018



VOTERINGSLISTA

Datum 27 oktober 2014
Ärende: §1 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i 
kommunfullmäktige för perioden 27.10.2014-14.10.2018

Kommunfullmäktige

Ledamöter Närv. Frånv Tjänstgörande 
ersättare

Ja Nej Avstår

Marcus Zingmark (V) X X

Maritha Johansson (V) X X

Tord Fredriksen (V) X X

Gin Akgul Hajo (V) x X

Isabella Bexell (V) X X

Stefan Pettersson (V) X X

Roger Persson (MP) X X

Helene Börjesson (MP) X X

Inger Schörling (MP) X X

Peter Hansson (MP) X X

Håkan Alenius (S) X X

Leyla Tarhan (S) X X

Jens Leidermark (S) X X

Ellinor Hedblom (S) X X

Lars Öberg (S) X X

Birgitta Öberg  (S) X X

Ahmed Amin (S) X X

Eva Älander (S) ordf. X X

Martin Vadelius (S) X X

Sanna Backeskog (S) X X

Jörgen Edsvik (S) X X

Åsa Wiklund Lång (S) X X

Daniel Olsson (S) X X

Lena Lundgren (S) X X

Hans Wahlström (S) X X

Elin Lundgren (S) X X

Peter Bergström (S) X X

Ulrika Jidåker (S) X X

Lars-Göran Ståhl (S) X X

Mona Kolarby (S) X X

Helene Åkerlind (FP) X X

Per- Åke Fredriksson (FP) X X

Kjell Helling (FP) X X



Lena Ödeen (FP) X X

Evelyn Klöverstedt (FP) X X

Ann-Helen Persson (C) X X

Ayser Bayraktar (C) X X

Erik Holmestig (C) X X

Eva Hedlund (KD) X X

Lili André (KD) X X

Inger KällgrenSawela (M) X X

Måns Montell (M) X X

Anders Jansson (M) X X

Margareta Larsson (M) X X

William Elofsson (M) X X

Birgittha Bjerkén (M) X X

Lars Beckman (M) X Örjan Larsson X

Patrik Stenvard (M) 1:e vice 
ordf

X X

Pia Jansson (M) X X

Niclas Bornegrim (M) X X

Ewa Stenberg Jäderberg (M) X X

Anders Fogeus (M) X X

Birgitta Juhlin (M) X X

Ann Sophie Mattisson (M) X X

Roland Nilsson (M) X X

Maria Makbule Colak (M) X X

Linus Gunnarsson (M) X X

Margareta Johansson (SD) X X

Marcus Andersson (SD) X X

Ingela Vester (SD) X X

Maroun Azar (SD) X Mattias Eriksson X

Roger Hedlund (SD) X X

Carina Naenfeldt (SD) X X

Richard Carlsson (SD) X X

Lena Eriksson (SD) X X

Summa                   30        35

Justerare Uppdragsbestyrkande



Ärende 2  

Val av valberedning för tiden 
27.10.2014 -14.10.2018, samt av 

ordförande och vice ordförande i 
valberedningen för denna tid



Ärende 3  

Anmälningsärenden/Delegationsär
enden











































































































Ärende 4  

Rapporter 









































































































































































































































































































































































































































Ärende 5  

Delårsrapport 2 år 2014 med 
årsprognos för Kommunen och de 

kommunala bolagen



Sid 1 (2)

 Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum  2014-10-07

§175:  Delårsrapport 2 år 2014 med årsprognos för Kommunen och de 
kommunala bolagen 

Delges: Kommunfullmäktige
Dnr 14KS230 

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

att Utbildningsnämnden så långt möjligt arbetar med att minska årets underskott 

att Socialnämnden så långt möjligt arbetar med att minska årets underskott

att Omvårdnadsnämnden arbetar med att minska årets underskott 

att Kultur- och fritidsnämnden arbetar med att minska årets underskott

att Tekniska nämnden inom nämndens budgetram hanterar det underskott som uppkommit inom 
Markbyggarna före avyttringen till Gavlefastigheter, samt att nämnden i nästa månadsrapport till 
kommunstyrelsen redovisar en årsprognos inklusive effekt av inarbetat underskott inom 
Markbyggarna

att nämnder och bolag i samband med månadsrapporteringen till kommunstyrelsen avlämnar 
skriftliga rapporter med kommentarer över resultatutvecklingen  

att uppmana alla nämnder och bolag att särskilt följa kostnadsutvecklingen

att uppmana alla nämnder och bolag att även fortsättningsvis ha en mycket god uppföljning av målen 
och uppdragen, och då särskild uppmärksamhet på de mål, där måluppfyllelsen ej nås, och de uppdrag 
där aktiviteter inte redovisats per augusti
  
att i övrigt med godkännande lägga redovisad delårsrapport 2 och årsprognos till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
att skadeersättningen från Garantiförsäkring PLUS utbetalas till kommunen per omgående, att 
intäkten bokförs inom finansförvaltningen samt att likviden tillförs kommunens likvida medel på 
koncernvalutakontot. Ränteintäkterna tillfaller finansförvaltningen.

att med anledning av konstaterade större volymökningar än beräknat inom förskole- och 

skolverksamhet utöka Utbildningsnämnden kommunbidrag 2014 med 14,1 mnkr med finansiering 
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Justerare Uppdragsbestyrkande

av under Finansförvaltningen budgeterat anslag för ändamålet. Nämnden har i sin helårsprognos 

inräknat detta tillskott i sin resultatredovisning. 

Ärendebeskrivning
Delårsrapport 2 omfattar perioden januari - augusti samt helårsprognos för kommunen, 

stadshuskoncernens bolag och Gävle Vatten. Vid delårsrapport 2 görs en sammanställd redovisning 

(koncernredovisning) för resultat, finansiell ställning samt kassaflöde för den samlade verksamheten 

i kommunkoncernen. Intressebolag och kommunalförbund ingår i rapporteringen. Delårsrapporten 

innehåller uppföljning av kommunövergripande mål, nämnds- och bolagsmål, uppföljning av 

resultat och finansiell ställning, driftbudget, investeringsbudget samt årsprognos för kommunen, 

nämnder och bolag. Vidare kommenteras de finansiella målen och balanskravet. För respektive 

nämnd och bolag redovisas en verksamhetsrapport med måluppfyllelse, ekonomiskt utfall och 

årsprognos. 

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 år 2014 för Kommunen och de kommunala bolagen 

 Verksamhetsrapport delår 2 2014 för Kommunen och de kommunala bolagen

 Delårsrapport 2 år 2014 för kommunen och de kommunala bolagen

Inlägg görs av
Inger KällgrenSawela (M), Margareta Larsson (M), Jörgen Edsvik (S), Inger Schörling (MP) och Per 

Johansson (S).



Dnr 14KS230

Verksamhetsrapport delår 2 2014
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1 Revisorskollegiet

1.1 Målanalys

1.1.1 Medborgare och kunder

Revisorernas granskning och rapportering
Kommunal revision är en nödvändig del av den kommunala självstyrelsen. Att styra sig själv, till 
skillnad från att styras av andra/staten, förutsätter att kommunen organiserar sig så att det 
finns ett organ som har fullmäktiges förtroende att oberoende och självständigt granska den 
kommunala förvaltningen.

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 lämnar årligen i samband med kommunens årsredovisning, en 
revisionsberättelse

Verksamheten för det gångna året sammanfattas och sänds löpande till Kommunfullmäktige. 
Information om revisionens arbete och revisionsrapporterna finns tillgängliga för medborgarna 
via kommunens hemsida.

1.1.2 Medarbetare

Revisorernas stöd i revisionsarbetet
Kommunrevisionen har ett revisionskontor med tre anställda yrkesrevisorer och en 
administratör inhyrd på deltid. Revisionskontoret svarar för delar av granskningsarbetet, 
därutöver upphandlas specialister inom olika områden samt konsulter ifrån revisionsbyråer.

Personalredovisning
Analys
Revisorskollegiet har får få anställda för att redovisa under det här avsnittet.

1.1.3 Hållbart samhälle
Nämnden har inga mål under Hållbart samhälle.

1.1.4 Ekonomi

Finansiering
Kommunrevisionen finansieras genom kommunbidrag. Bolagen faktureras kostnaden för 
lekmannarevisionen.
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1.2 Uppföljning av uppdragen
Revisorernas uppgift enligt kommunallagen är att granska om

 verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt

 räkenskaperna är rättvisande
 den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig

I sin roll som lekmannarevisor i kommunens bolag granskar revisorerna på motsvarande sätt att

 bolagens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt

 bolagens interna kontroll är tillräcklig

Den auktoriserade revisorn i bolaget granskar räkenskaperna och delar ansvaret för 
granskningen av den interna kontrollen med lekmannarevisorerna. Även stiftelser, fonder och 
vissa delägda bolag granskas av kommunens revisorer.

Ett stående uppdrag från Kommunfullmäktige är att upphandla auktoriserad revision av de hel- 
och majoritetsägda bolagen samt stiftelser och donationsfonder. Nuvarande avtal med KPMG 
gäller för räkenskapsåren 2013-2016.

Påbörjade granskningsinsatser 2014

Verksamhetsrevision

Förstudier inledda för granskning av barnkonventionen, policys/styrdokument, 
fullmäktigebeslut. Granskning av donationsfonder påbörjad.

Samgranskning med Landstinget och Bollnäs kommun avseende missbruksvård har startat.

Internkontroll

Internkontrollplaner 2014: informationsinsamling genomförd.

Granskning av ekonomisystemet Agresso upphandlad och granskning pågår.

Redovisningsrevision och revisionsberättelse

Granskning av årsredovisning 2013 slutförd. Revisionsberättelse med utförlig bilaga om 
revisionens arbete 2013 överlämnas till Kommunfullmäktige och har slutbehandlats i maj 2014.

Övriga aktiviteter

Dialogmöten genomförda med Kommunfullmäktiges presidium, fullmäktiges granskare av 
revisionen, kommunalråd/oppositionsråd samt gruppledare, Kommunstyrelsens ordförande, 
kommundirektör och bolagsledningar.

Dialogmöten med de två nya nämnderna Utbildning och Näringsliv- och Arbetsmarknad har 
hållits.

Verksamhetsbesök vid Gavlefastigheter med studiebesök vid Gavlehov gjordes i maj.

Samverkan med andra revisorer: Erfarenhetsutbyte i Gästrikland och inom STAREV samt 
mellan större kommuner.

Deltagande i STAREV:s styrelse.

Planerade granskningsområden 2014

 Myndighetsutövning
 Kunskapsnivån i högstadiet
 Likvärdig skola
 Treserva Socialtjänst och Omvårdnad
 Gemensam nämnd verksamhetsstöd
 Gemensam nämnd företagshälsovård
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 Granskning av delårsrapport 2
 Granskning av årsredovisning
 Dialogmöten med nämnder och bolag

 

1.3 Investeringsverksamhet
Periodens investeringar uppgår till 0,0 (0,0) mnkr. Investeringsmedlen på 0,1 mnkr kommer att 
förbrukas under året.

1.4 Utvecklingsområde
Dialog med fullmäktiges presidium, styrelser, nämnder och kommunalråd, oppositionsråd och 
gruppledare för samtliga partier vidareutvecklas.

Nätverk med kommun- och landstingsrevisorer i Gästrikland upprätthålls och utvecklas. 
Gemensamma projekt och jämförelser ger mervärde i revisionen. Gemensamma nämnder är ett 
nytt samverkansområde.

Kommunrevisionen vidareutvecklar också samarbete och dialog med jämförbara 
kommuner(med fler än 70 000 invånare.)

Förstärkning av det professionella utbytet mellan förtroendevalda revisorer genom att 
revisorskollegiets vice ordförande har en plats i STAREV:s styrelse. STAREV är ett 
samverkansorgan för kommuner och landsting med egna revisionskontor. Inom STAREV:s 
styrelse har Revisorskollegiets representant ett särskilt fokus på kvalitetsfrågor.

1.5 För verksamheten viktiga nyckeltal
Nämnden redovisar inga nyckeltal.

1.6 Resultat och investeringar

(mnkr) Utfall 2014-
08-31

Utfall 2013-
08-31

Prognos 
Helår 2014

Budget Helår 
2014

Verksamhetens intäkter 0,6 0,7 1,0 1,0

Personalkostnader -2,0 -2,1 -3,1 -3,1

Övriga kostnader -0,8 -0,8 -2,3 -2,3

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

Internränta 0,0 0,0 0,0 -0,0

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

Kommunbidrag 2,9 2,9 4,4 4,4

Årets resultat 0,7 0,7 0,0 0,0

Bruttoinvesteringar 0,0 0,0 0,1 0,1

Avgår bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,1 0,1

Resultat

Periodens resultat uppgick till 0,7 (0,7) mnkr. Revisorskollegiet redovisar ett överskott på 0,7 
mnkr för perioden. Fram till tertial 2 uppstår normalt ett överskott eftersom köp av 
konsulttjänster huvudsakligen sker under hösten.
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Årsprognos

För helåret prognostiseras ett nollresultat. Konsultinsatser kommer att genomföras under 
hösten. Kommunrevisionen arbetar inom tilldelad ekonomisk ram.

Periodens investeringar och årsprognos

Periodens investeringar uppgick till 0,0 (0,0) mnkr.

Årsprognos

Investeringsmedlen kommer att förbrukas under året. 

1.7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling
Kommunens samverkan i olika former med andra kommuner och landsting innebär ökat behov 
av samverkan mellan berörda förtroendevalda revisorer och i förekommande fall även 
auktoriserade revisorer.

I ett längre perspektiv pågår arbete inom EU för att standardisera revision inom offentlig sektor 
vilket kommer att få påverkan även för Gävle kommun.

1.8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna
 Kommunallagsutredningen som pågår och beräknas vara klar i mars 2015. Den 

innehåller delar som kommer att påverka revisionens arbete. Även kommunen ser över 
organisationen av revisionen inför nästa mandatperiod.

 Revisionen har givits möjlighet att föredra sina rapporter i Kommunfullmäktige. 
 Granskningar av IT-säkerhet, personalsystem, läkemedelshantering och bygglov har lyft 

fram ett antal områden där den interna kontrollen behöver stärkas. Åtgärder har delvis 
redan vidtagits.
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2 Kommunstyrelsen

2.1 Målanalys

2.1.1 Medborgare och kunder

Delaktighet, kommunikation och servicegrad med kvalitet ska öka

Utvecklingen av en modern kundtjänst fortsätter enligt plan och ombyggnationer pågår för fullt 
i Stadshuset. Samarbetet "Helt Enkelt Gävle" fortsätter och där har nu bl a förstärkt 
företagarservice införts. Behovs- och nyttoanalyser för att kunna införa "rätt" e-tjänster framåt 
som tillgodoser såväl nyttjares som verksamheternas förväntningar pågår. En ny e-
tjänsteplattform kommer att upphandlas tillsammans med gästrikekommunerna och arbetet 
med att skapa en app pågår också. Gavle.se som informationskanal måste ständigt anpassas till 
hur modern kommunikation fungerar och dessutom kompletteras med övriga 
kommunikationskanaler. En utredning har genomförts för att kunna genomföra samlade webb-
resurser fr o m 2015. Insatser pågår även för att ytterligare etablera varumärket Gävle och den 
bock som varumärkesskyddat. För att öka delaktighet och kommunikation med medborgarna 
har bl a namntävling om Gavlehov, ambassadörer via Instagram och ett uppdaterat 
kommunikationsmaterial om Gävle genomförts. Informationen om var och hur det går till att 
rösta har förstärkts och kommunstyrelsen har dessutom beslutat att finansiera "unga 
valambassadörer". Valen har genomförts på ett rättsäkert och tillgängligt sätt både under 
förtidsröstning och valdag. Valdeltagandet har ökat i Gävle. Delaktighet och dialog i de olika 
planeringsprocesser som kommunstyrelsen är ansvarig för har fortsatt hög prioritet. Gävle 
kommun är finskt förvaltningsområde och för att uppfylla intentionerna med detta hålls samråd 
och dialogmöten med berörda. Ett arbete pågår med att stärka Gävle kommun som attraktiv 
arbetsgivare.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

2 Nöjd medborgarindex minst index 
57

Tillgänglighet i kundtjänst 90 %

Genom ett strategiskt samarbete med Högskolan i Gävle ska 
kompetensen öka

Kommunstyrelsen tog i mars månad beslut om ett strategiskt samarbetsavtal med Högskolan i 
Gävle. Strategiskt viktiga målsättningar har identifierats och kommer nu att kompletteras med 
en handlingsplan. Samtidigt pågår redan etablerade samarbeten. Kommunledningskontoret 
samarbetar med Högskolan i Gävle inom en mängd områden, bl a kompetensförsörjning, 
studentbostadsgaranti, årets studentstad, erbjudanden om examens - och pm arbeten för 
studenter, internationella samarbeten mm. Förutsättningarna att uppfylla 
studentbostadsgarantin har försämrats dels pga av att tillgången till bostäder är knapp men 
även för att Sveriges förenade studentkårer har skärpt kriterierna för att bostadsvillkoret ska 
vara uppfyllt. 

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Andel studenter som har bostad 
enligt bostadsgarantin

100 %
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Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Andel gymnasieelever som påbörjat 
högskolestudier inom 3 år

41,9 %

Ökad tillgänglighet, trygghet och folkhälsa

För att utveckla arbetet med delaktighet och trygghet i stads- och kommundelarna fattade 
kommunfullmäktige i juni 2013 beslut att inrätta lokala trygghetsråd i åtta kommundelar. 
Numera har också val av politiker som ska ingå i råden genomförts. En arbetsmodell 
presenterades innan sommaren och de första samlade mötena kommer att hållas under hösten. 
Kommunfullmäktige har under våren antagit ett barn - och ungdomsprogram och också fattat 
beslut om barnchecklista. Nu påbörjas arbetet med en handlingsplan för genomförandet av 
programmet. En del i detta kan vara delaktighet i det samarbete som Brynäs IF etablerat med 
UNICEF. För att skapa ytterligare kvalité och samordning i integrationsarbetet har 
kommunstyrelsen har under våren fattat beslut om en ny organisation för integrationsarbetet. 
Projektet "Våld i nära relationer" genomförs av en medarbetare kopplad till 
kommunledningskontoret. Kommunstyrelsens beredningar "Skolan Först" och "Trygghet och 
Folkhälsa" kan genom sitt arbete på olika sätt bidra till ökad måluppfyllelse. 
Tillgänglighetsrådet och tillgänglighetssamordnaren som är knuten till 
kommunledningskontoret fortsätter arbetet med att ge förutsättningar för att 
tillgänglighetsprogrammet genomförs och följs upp.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

3 Nöjd inflytandeindex minst index 
41

Trygghetsindex minst index 
56

2.1.2 Medarbetare

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

I medarbetarsamtalen sker dialog med varje enskild medarbetare om uppdraget och rollen. 
Uppdrag och roller diskuteras också löpande i såväl KLK-ledning som i ledningsgrupper på 
avdelningarna och på arbetsplatsträffar. Arbetsfördelningen mellan avdelningarna och den 
ökade komplexiteten i mycket av arbetet kräver ständig översyn och dialog. Översyn och 
förändringsarbeten skapar ibland helt naturligt osäkerhet under processens gång. Resultatet av 
fjolårets medarbetarundersökning ger vägledning för de insatser som behövs. De 
handlingsplaner med aktiviteter som upprättas inom respektive avdelning är en viktig 
förutsättning för att kunna säkra de olika avdelningarnas styrkor med även för att förbättra 
svagheter och arbeta med rätt utvecklings-/förbättringsområden. I medarbetarsamtalen sker 
dialog med varje enskild medarbetare om uppdraget och rollen. Uppdrag och roller diskuteras 
också löpande i såväl KLK-ledning som i ledningsgrupper på avdelningarna och på 
arbetsplatsträffar. Arbetsfördelningen mellan avdelningarna och den ökade komplexiteten i 
mycket av arbetet kräver ständig översyn och dialog. Samarbeten över avdelnings- och 
förvaltningsgränser behöver ständigt utvecklas. Översyn och förändringsarbeten skapar ibland 
helt naturligt osäkerhet under processens gång. Resultatet av fjolårets medarbetarundersökning 
ger vägledning för de insatser som behövs.
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Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

MAU, framgångsrika medarbetare

Ett inspirerande och hälsofrämjande ledarskap samt ökad fokusering på 
medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra uppdraget

KLK:s ledningsgrupp diskuterar återkommande utvecklingen och förutsättningarna för att ge 
samtliga chefer inom KLK möjlighet att utöva sitt ledarskap på ett sätt som ger våra 
medarbetare rätt förutsättningar att genomföra sina uppdrag. En hög arbetsbelastning inom 
främst ekonomiavdelningen men även andra avdelningar kräver extra uppmärksamhet.

Kommunledningskontoret har under senaste åren fått nya avdelningschefer på de flesta 
avdelningar. Kommunledningskontorets ledningsgrupp har precis avslutat ett 
ledningsgruppsutvecklingsprogram vilket stärkt förutsättningarna att gemensamt styra och leda 
verksamheten framåt i en tydlig riktning.

Det centrala rekryteringsstödet som införts som försöksverksamhet har blivit mycket uppskattat 
och ger chefer förutsättningar att genomföra rekryteringar på ett effektivare och 
kvalitetsmässigt bättre sätt.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

MAU, ledarskapsindex

Jämställda, individuella och konkurrenskraftiga villkor och löner

Löneöversynsprocessen är utvecklad och implementerad. Samtliga avdelnings- och enhetschefer 
på kommunledningskontoret deltar aktivt i löneöversynsarbetet och en samlad bedömning av 
vilka löneåtgärder som behöver vidtas för att nå verksamhetens resultat, jämställda löner och 
för att behålla och rekrytera medarbetare görs. Varje chef genomför utifrån dessa gemensamma 
underlag en individuell lönesättning av medarbetarna. Lönerevisionen för 2014 är slutförd.

Den lönekartläggning som görs inför varje löneöversyn visade att vissa personalkategorier inom 
kommunledningskontoret behövde prioriteras inför 2014 för att upprätthålla 
konkurrenskraftiga löner. Kartläggningen visade dock inget behov av prioriteringar 2014 inom 
kommunledningskontoret vad gällde jämställda löner.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Jämix 119

Konkurrenskraftiga löner 2 %
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Personalredovisning

Personalstruktur

2014-08-31

Årsarbetare Antal anställda
Genomsnittlig 
sysselsättnings
grad

Genomsnittlig 
ålder

Tillsvidare Visstid Tillsvidare Visstid Tillsvidare Tillsvidare

Kvinnor 116,5 10 118 10 98,7 47,1

Män 78 6 78 6 100 45,9

Totalt 194,5 16 196 16 99,3 46,6

Analys
Antalet årsarbetare inom Kommunledningskontoret har minskat med 15,6 personer i jämförelse 
med delår 2 år 2013. Det totala antalet anställda har jämfört med motsvarande period år 2013 
minskat med 17 medarbetare. Av dessa var 13 medarbetare tillsvidaranställda och 4 
medarbetare visstidsanställda. Den största anledningen till personalminskningen är att 
Kommunhälsans medarbetare övergått till anställning i landstinget.

Den ökade sysselsättningsgraden beror på att fler kvinnor nu har heltidssysselsättning jämfört 
med motsvarande mätperiod år 2013, en ökning med 2,7 procentenheter.

Den genomsnittliga åldern för tillsvidareanställda medarbetare har inom förvaltningen ökat 
från 46,1 till 46,6 år. Kvinnorna står för ökningen, då istället männens genomsnittliga ålder har 
sjunkit.

Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning 2014-07-31 (%) 2013-07-31 (%) 2012-07-31 (%)

Total sjukfrånvaro* 3,22 3,69 3,7

- varav långtidssjukfrånvaro** 37,80 40,94 28,8

Sjukfrånvaro för kvinnor 3,86 4,39 4,3

Sjukfrånvaro för män 2,28 2,67 3,0

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år 
eller yngre

1,79 1,01 4,6

Sjukfrånvaro i åldergruppen, 30-49 år 3,44 4,63 2,7

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år 
eller äldre

3,24 3,13 4,5

* 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
Den totala sjukfrånvaron på Kommunledningskontoret har jämfört med motsvarande period år 
2013 minskat med 0,47 procentenheter. För Gävle kommun har samma siffra ökat med 0,36 
procentenheter.

Långtidsfrånvaron i den obligatoriska sjukredovisningen har minskat. Det föranleds dels av 
långtidssjukskrivningar som övergått i permanent sjukersättning, vilket innebär avslut av 
anställning, samt återgång av långtidssjukskrivna i tjänst. Korttidsfrånvaron visar också på en 
minskning.
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Totalt antal sjukdagar per anställning i kommunens egen sjukstatistik är 6,6 dagar per 
anställning, en minskning med 1,4 dagar jämfört med motsvarande period förra året.

Sett till sjukfrånvaron i de olika åldersgruppen visar gruppen 29 år eller yngre samt 
åldersgruppen 50 år eller äldre på en uppgång, till skillnad mot åldersgruppen 30-49 år, där 
sjukfrånvaron istället visar på nedgång.

Sjukfrånvaron har minskat bland både kvinnor och män. 

 

2.1.3 Hållbart samhälle

En förbättrad infrastruktur för kommunikation och ett bostadsbyggande 
som tillgodoser behov och efterfrågan

Arbetet med översiktsplan för kommunen pågår men tidplanen har förskjutits något. Gävle 
växer och det ställer krav på planering och beredskap för såväl infrastruktursatsningar som 
bostadsbyggande. Det inriktningsprogram för bostadsförsörjning som antogs under fjolåret kan 
redan nu behöva revideras. Vidare kommer en markanvisningspolicy att utarbetas. Det går inte 
att göra en säker prognos för om målet för antalet nya bostäder kommer att uppnås. Nya 
upphandlingar inom Omvårdnads område är under verkställighet.

Arbetet med fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan har återupptagits efter att trafikverket 
gjort klart kompletterande miljöbeskrivningar. Projektet nya Ostkustbanan fortsätter med 
aktiviteter enligt plan. Frågan om framtida organisationsform kommer att utredas i samband 
med frågan om regionalisering. Utbyggnad av dubbelspår Furuvik - Skutskär pågår för fullt och 
UL planerar en utökning av trafiken till halvtimmestrafik. Planering för en ny regionaltågstation 
Gävle västra pågår. En godsflödesanalys för regionen kommer att genomföras och region 
Gävleborg har beviljat projektstöd. En bredbandsstrategi för Gävle har arbetats fram och 
antagits.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Antal bostäder det finns 
planberedskap för

minst 450 st

Nya bostäder 300 st

Planeringen ska inriktas på att det alltid finns tillräckligt med mark för att 
möta olika behov

Inriktningsprogrammet för bostadsförsörjning ska ligga till grund för att förverkliga det behov 
av bostäder för olika målgrupper som behövs när Gävle växer. Även verksamheter behöver bra 
förutsättningar för att etableras, utvecklas och växa. Byggklar mark för näringslivets behov är en 
viktig del i detta och planeringen inriktas på att detta behov tillgodoses.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Byggklar mark för verksamheter, 
basv 60

60 ha
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Miljön förbättras genom att aktiviteterna i miljöstrategiska programmet 
genomförs enligt plan

Inom ramen för det miljöstrategiska programmet genomförs aktiviteter enligt plan. Alla tjänster 
inom MSP är tillsatta. Ett flertal utåtriktade kommunikationsinsatser har genomförts för att 
uppnå målen i MSP. Arbetet med att integrera målen i översiktsplanearbetet i kommunen 
fortsätter, liksom deltagande i arbete med klimatanpassning i risk och sårbarhetsanalys samt 
arbetet med att se över möjlighet till internationalisering av projekt inom MSP. Ny energiplan 
för kommunen ska tas fram, arbetet har påbörjats. Utveckling av Stratsys som 
uppföljningssystem pågår, liksom framtagande av webportal. Resesamordnaren arbetar med att 
förankra, informera om och genomföra initiala aktiviteter enligt resepolicyn.  Arbete kring 
miljökrav vid upphandling har inletts. För att minska de kommunala måltidernas miljöpåverkan 
har ett arbete med svinnmätning inletts i samarbete med Sodexo. Förstudie för utredning av 
förutsättningarna för en distributionscentral är påbörjad. Energipedagog har genom 
samfinansiering projektanställts för att arbeta med energi- och klimatrådgivning.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Genomförda aktiviteter enligt 
programplan

100 %

Verksamheterna ska utvecklas och effektiviseras med stöd av IT

En utvecklad dialog med samtliga verksamheter pågår för att kunna arbeta på ett konstruktivt 
och strategiskt sätt med verksamhetsutveckling med stöd av IT. En del i detta är att teckna och 
följa upp SLAer med samtliga. En annan del är att göra nyttoanalyser av kommande e-tjänster. 
IT i skolan är prioriterat men även omvårdnads utvecklingsbehov behöver fokus. Under hösten 
kommer en workshop med strategi för framtida arbetsätt och IT stöd att göras med skola och 
omvårdnad. En GIS strateg har anställts och arbetet med verkställighet av handlingsplanen har 
påbörjats. IT-säkerhetsarbetet kan behöva förstärkas och en kontinuitetsplan kommer att 
utarbetas.

Under året ska IT-avdelningen byta ut i storleksordningen 2/3 av våra IT-arbetsplatser vilket 
kräver mycket logistik och bra flöden i utbytesarbetet.

Projektmognaden ökar successivt med stöd av en etablerad projektmodell 
(XLPM) och en prioriterad projektportfölj.

Många av de projekt som startas bedrivs enligt XLPM metodiken för att få en bättre struktur och 
framdrift. Projektmognaden i organisationen ökar därmed successivt. 
Kommunledningskontoret har infört en projektstödsfunktion för att fortsatt stimulera och 
stödja XLPM metodiken i hela kommunkoncernen. Kommunledningskontoret har påbörjat ett 
arbete med en strukturerad projektportfölj för kontorets egna projekt. Arbetet med 
projektportföljen har dock inte haft högsta prioritet och är i dagsläget inte helt uppdaterad.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Andel nya projekt enligt XLPM 80 % Större 
avvikelse

Uppnås 
delvis
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2.1.4 Ekonomi

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

Att följa upp utfall med analyser är viktigt för att förbättra och effektivisera verksamheter. För 
att kunna jämföra oss med andra kommer ett strukturerat arbete att inledas i höst med att ta 
fram kostnadsanalyser ur SKL:s databas Kolada. Under hösten kommer också en enkät att tas 
fram för att mäta om våra processer upplevs som effektiva. Nytt affärssystem med 
kompletterande system för verksamhetens mål har förbättrat förutsättningarna för processerna. 
Den ökade komplexiteten kräver dock ständiga förbättringar.

Ett lokalresursprogram är under utarbetande och möjlig lokaleffektiviseringspotential utreds. 
Planeringsfolkmängden har reviderats och befolkningsprognoser för delområden utarbetade.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Förvaltnings- och 
bolagsledningarna uppfattar 
processerna som effektiva och 
under ständig förbättring (årlig 
enkät).

Andel av KF:s styrdokument är 
aktuella och lättillgängliga.

Verksamhetsansvariga upplever att 
den kommungemensamma servicen 
i högre grad är tillgänglig, effektiv 
och professionell jämfört med 
föregående år.

Samverkan internt och externt inom administrativa processer

Ökade samarbeten och samverkan för att undvika suboptimeringar och utnyttja resurser och 
kompetenser på bästa sätt kan skapa förutsättningar för bättre resultat. Potentiella 
samverkanspartners/områden måste ständigt ses över. En gemensam nämnd för 
verksamhetsstöd har tillskapats fr o m årsskiftet. Samtliga gästrikekommuner ingår i nämnden 
med Gävle som värdkommun. Genom samverkan i frågor som avser verksamhetsstöd finns 
förutsättningar att frigöra medel för kärnverksamhet. Ett aktivt arbete pågår för att identifiera 
och utveckla redan befintliga och nya samverkansfrågor. En gemensam nämnd för 
företagshälsovård med Landstinget har startat den 1 maj och ger möjligheter till ökad kvalitet, 
kompetens och effektivitet.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Antal samverkansområden har ökat 
jämfört med föregående år.

2.2 Uppföljning av uppdragen
Kommunstyrelsen har tillsatt två särskilda beredningar: "Skolan Först" och "Trygghet och 
Folkhälsa". Via i huvudsak dessa beredningar sker ett arbete med fokus på skolan först och 
förutsättningarna för barn och ungdomar att klara sin skolgång. Kommunstyrelsen har nyligen 
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tagit ställning till ett nytt barn- och ungdomsprogram med tillhörande barnchecklista. IT 
avdelningen arbetar aktivt med utbildning Gävle för att utveckla It i skolan.

Uppdraget att fr o m årsskiftet genomföra en förändring innebärande att två nya nämnder -
 Utbildningsnämnden och Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden tillskapades är genomfört. 
Genom sitt övergripande ansvar följer kommunstyrelsen också förutsättningarna för de två nya 
nämnderna att utföra sina uppdrag.

Genom internationella kontoret ges stöd till övriga förvaltningar och bolag att arbeta på ett 
konstruktivt sätt med internationalisering som en del i utvecklingsarbetet.

Kommunstyrelsen har fått ett specifikt uppdrag att tillsammans med berörda brukare och 
fastighetsbolag göra en översyn av vilken ambitionsnivå som ska gälla för IT-relaterade frågor i 
utbildningsverksamheten. Uppdraget innefattar också att utreda möjligheter till att äldre 
grundskoleelever får tillgång till egna datorer som arbetsredskap. Utredningen är påbörjad med 
en inventering av nuläge och framtida behov. Förstudien tar bl a upp IT-utvecklingen för 
pedagoger, IT som verktyg i undervisningen, möjliga tekniklösningar, vilka IT-lösningar som 
ger störst effekt osv. Under hösten kommer olika framtida möjliga lösningar att testas.

Uppdraget att utreda möjligheterna till praktikplatser för arbetslösa ungdomar har verkställts 
genom ett beslut att skapa yrkes trainee anställningar. Medel för att genomföra detta har 
tillförts Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.

2.3 Investeringsverksamhet
Kommunbidragsfinansierad verksamhet

Inom ekonomiavdelningen har projektet "Balanserad styrning" som avser implementering av 
strategisystemet Stratsys inom Gävle kommuns förvaltningar och bolag, genomförts. 
Vidareutveckling av systemet under 2014 är "singel sign on", som innebär att det är samma 
inloggning till systemet som till datorn, metodik för riskhantering/internkontroll och en 
integration av de strategiska programmen till den balanserade styrningen. Investeringar för 
perioden uppgick till 0,2 mnkr i jämförelse med periodens budget 0,8 mnkr. Arbete pågår i 
kommunkoncernen med att bryta ner mål till handlingsplaner på målnivå 3, vilket ger ett ökat 
behov av investeringar i licenser.

På de övriga avdelningarna inom kommunledningskontoret uppgår investeringarna till 0,2 
mnkr i jämförelse med periodens budget 1,6 mnkr. Övriga investeringsmedel kommer att 
användas främst till ombyggnad/modernisering av kundtjänsten. Årsprognos uppgår till 3,6 
mnkr i jämförelse med årsbudget 3,6 mnkr.

Uppdragsfinansierad verksamhet

Investeringar inom IT-avdelningen uppgick till 2,0 mnkr i jämförelse med periodens budget 5,0 
mnkr. Årsprognos 6,8 mnkr i jämförelse med årsbudget 7,5 mnkr, vilket beror på införandet av 
inventarier och beställningsverktyg flyttas fram till 2015. Följande redovisning avser 
investeringsprojekten;

 Databasverktyg - Investering avslutad i enlighet med budget.
 Uppgradering SCCM - investering pågår och beräknas färdigställas 2014-10.
 Databasprojekt - investeringen pågår och beräknas färdigställs 2014-12.
 Portal för styrtabeller - investeringen pågår och beräknas färdigställas 2014-08.
 Lync kontogenerering - investeringen pågår och beräknas färdigställas 2014-08.
 Uppgradering AB - investeringen beräknas starta 2014-11.
 Införa inventarier/beställning - kommer inte att genomföras under 2014, ev genomförs 

2015.
 Uppgradering Office - investeringen beräknas starta 2014-11.
 Införa nya 1:1 ink plattform - investeringen beräknas starta 2014-08 ev samordning 

med investering "översyn/införande klientplattform".
 Översyn/införande klientplattform - investering beräknas starta 2014-08.
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 Skrivarupphandling - investeringen pågår och beräknas tas i drift 2014-08.
 Tunna klienter - investering pågår och budget har överskridits med 38 tkr på grund av 

nya förutsättningar och kundkrav. Projektet klart för test i maj. Medel omförs mellan 
projekt.

 IT-investeringar - investeringar kundrelaterat 1 900 tkr.
 Utrullning processarbete - investering pågår och beräknas färdigställas 2015-06. Under 

2014 bedöms 1 000 tkr investeras och resterande ombudgeteras till 2015.

Markinköp

Inköp av markreserv uppgick till 0,3 mnkr, i jämförelse med periodens budget 6,6 mnkr. 
Årsprognosen uppgår till 10,0 mnkr, i jämförelse med årsbudget 10,0 mnkr.

Exploateringsverksamhetens anläggningar (gata, park mm)

Investeringarna uppgick till 17,5 mnkr i jämförelse med periodens budget 27,3 mnkr. 
Årsprognosen uppgår till 38,8 mnkr i jämförelse med årsbudget 40,9 mnkr. Avvikelsen beror bl 
a på följande projekt; Ersbo etapp 2, Västerbacken, S Hemlingby Etapp 2, Parkvägen. Några av 
de större projekten som investerats i är följande;

 Ersbo etapp 2
 Hemlingby bost Etapp 1         
 Ersbo etapp 3 (syd)            
 Valbo Volym                            
 Parkvägen                               

Investeringar inom exploateringsområden redovisas utförligare i separat bilaga 1 - Rapport 
månadsuppföljning exploateringsverksamhet i Platina 14KS231-2.

2.4 Utvecklingsområde
Kommunstyrelsens arbete med styrning, ledning, uppföljning och kontroll - eller uppsikt -
 måste ständigt uppdateras för att följa utvecklingen av såväl ekonomi som resultat. 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 pågår. Ett 
fördjupat internkontrollarbete i hela kommunkoncernen är under utveckling och en första 
uppföljning gjord. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen har skärpts 
genom ny lagstiftning vilket kräver att formerna för detta utvecklas. Verksamhetsutveckling 
med stöd av IT pågår främst inom e-tjänsteområdet och vad gäller skolans olika behov. Även 
omvårdnad Gävle är med i ett framtida strategiarbete för verksamhetsutveckling med stöd av it. 
Många viktiga program utarbetades under 2013 såsom bl a inriktningsprogram för 
bostadsförsörjning och miljöstrategiskt program. Dessa håller nu på att verkställas. Gävle växer 
och ett tydligare fokus krävs därför på mark- och exploateringsfrågor framöver.

Höstens val och kommande nya mandatperiod kan kräva viss ytterligare översyn av styrnings- 
och ledningsprocesserna kopplade till kommunstyrelsen.

2.5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal 2010 
Utfall

2011 
Utfall

2012 
Utfall

2013 
Utfall

2014 
Progn

os

2015 
Budg

et

2016 
Budg

et

2017 
Budg

et



20

Några särskilda nyckeltal utöver de indikatorer som anges under respektive mål har inte utarbetats.

2.6 Resultat och investeringar

(mnkr) Utfall 2014-
08-31

Utfall 2013-
08-31

Prognos 
Helår 2014

Budget Helår 
2014

Verksamhetens intäkter 129,4 136,6 191,6 157,3

Personalkostnader -87,1 -82,7 -135,3 -134,8

Övriga kostnader -151,0 -147,6 -235,3 -235,9

Avskrivningar/nedskrivningar -3,7 -4,2 -5,8 -5,8

Internränta -0,4 -0,5 -0,5

Resultat före kommunbidrag -112,4 -98,3 -185,3 -219,7

Kommunbidrag 154,4 147,6 231,4 232,2

Årets resultat 42,0 49,3 46,1 12,5

Bruttoinvesteringar -20,2 -13,6 -59,2 -62,0

Avgår bidrag 0

Summa nettoinvesteringar -20,2 -13,6 -59,2 -62,0

Resultat (mnkr) Periodens resultat Årsbudget Årsprognos

Kommunbidragsfinansierad 
verksamhet

KLK, exkl IT-avd och 
stadshusservice

11,1 0 0

Särskilda 
utvecklingsinsatser och 
samverkansmedel

3,0 0 0

Summa 14,1 0 0

Uppdragsfinansierad 
verksamhet

IT-avdelningen 1,7 0 0

Stadshusservice 0,3 0 0

Summa 2,0 0 0

Exploateringsresultat och 
realisationsvinst

Exploateringsresultat 18,0 11,5 38,1

Realisationsvinst 7,9 1,0 8,0

Avgår differens system

Summa 25,9 12,5 46,1

Resultat 42,0 12,5 46,1
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Periodens resultat januari-augusti 2014

Resultatet för kommunstyrelsen exklusive exploateringsresultat och reavinster uppgick till 16,1  
(14,3) mnkr. Periodens resultat redovisas från avdelningarna/verksamheterna enligt följande:

Kommunbidragsfinansierad verksamhet

Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT- och stadshusservice) redovisar ett 
positivt resultat på 14,1 (9,9) mnkr, varav samverkans- och särskilda utvecklingsinsatser ej 
förbrukade projektmedel är 3,0 mnkr. Verksamheterna inom kommunstyrelsen redovisar 
positiva resultat, utom ekonomiavdelningen som redovisar underskott på -0,6 mnkr som bl a 
beror på högre personal- och konsultkostnader samt kostnader för föreberedelse ny version 
Agresso. Flygplatsen redovisar underskott för perioden -0,4 mnkr, som beror på oförutsedda 
kostnader från Transportstyrelsen som hänför sig till tidigare år.  De positiva resultat som 
redovisas från övriga avdelningar beror bl a dels på lägre personalkostnader på grund av flera 
vakanta tjänster som senarelagts, dels ej förbrukade projektmedel samt kostnader för aktiviteter 
som planeras senare under året.

Uppdragsfinansierad verksamhet

Uppdragsfinansierad verksamhet (del av IT-verksamhet och stadshusservice) redovisar 2,0 
(4,0) mnkr. IT-avdelningens positiva resultat (1,7 mnkr) beror dels på lägre personalkostnader 
på grund av vakanta tjänster där rekrytering senarelagts, dels på lägre avskrivningar och räntor 
eftersom investeringar inte genomförts i planerad omfattning samt lägre verksamhetskostnader 
i jämförelse med budget, som beror på lägre efterfrågan hos kunderna av exempelvis tjänster 
som skrivare, telefoni och datorhyra. Stadshusservice resultat uppgår till 0,3 mnkr.

Försäljningsinkomster av mark och tomträtter

Försäljning av mark uppgick till 7,9 (2,4) mnkr i jämförelse med budget 0,6 mnkr. Huvuddelen 
avser försäljning av mark till projektet Hemlingby bostäder och övrig försäljning av tomträtter.

Exploateringsresultat

Exploateringsresultatet redovisar ett utfall på 18,0 (33,4) mnkr i jämförelse med periodens 
budget 7,7 mnkr. Större bostadsexploatering är Lindbacka etapp 2 där försäljning av tomter för 
småhus går bra. Även försäljning av tomter i Västerbacken går bra. Efterfrågan är fortsatt bra 
inom bl a verksamhetsområden som Ersbo.

Årsprognos

Kommunbidragsfinansierad verksamhet

Kommunstyrelsens kommunbidragsfinansierade verksamhet årsprognos uppgår till 0 mnkr. 
Inom ekonomiavdelningen redovisas årsprognoser med underskott på -2,0 mnkr, som bl a beror 
på högre personal- och konsultkostnader samt kostnader för ny version Agresso. En strikt 
intäkts- och kostnadskontroll och tillfälligt lägre personalkostnader i vissa verksamheter, 
bedöms i dagsläget att klara budget och därmed ett noll resultat inom kommunstyrelsens 
verksamheter.

Uppdragsfinansierad verksamhet

Årsprognosen för uppdragsfinansierad verksamhet (del av IT-verksamhet och stadshusservice) 
uppgår till 0 mnkr.

Försäljning av mark och tomträtter

Försäljningsinkomsterna från mark redovisar en årsprognos på 8,0 mnkr.

Exploateringsresultat

Kommunstyrelsens exploateringsresultat redovisar en årsprognos på 38,1 mnkr i jämförelse 
med årsbudget 11,5 mnkr.

Mer detaljerad information om exploateringsverksamheten finns i bilaga 1 - rapport 
"månadsuppföljning av exploaterings- och reavinst/förlust", se platina ärende 14KS231-2.
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Periodens investeringar

Kommunbidragsfinansierad verksamhet

Periodens investeringar uppgick till 0,4 (3,4) mnkr i jämförelse med periodens budget 2,4 mnkr. 
Årsprognosen uppgår till 3,6 mnkr, i jämförelse med årsbudget 3,6 mnkr.

Uppdragsfinansierad verksamhet

IT-avdelningens investeringar uppgick till 2,0 (1,0) mnkr i jämförelse med budget 5,0 mnkr och 
består bl a av projekten databasprojekt (0,3 mnkr), tunna klienter (0,2 mnkr), utrullning 
processarbete (0,9 mnkr) och uppgradering SCCM (0,3 mnkr). IT-avdelningen har aviserat en 
lägre årsprognos på 6,8 mnkr i jämförelse med årsbudget 7,5 mnkr.

Markinköp

Inköp av markreserv uppgick till 0,3 (1,8) mnkr i jämförelse med budget 6,6 mnkr. 
Årsprognosen uppgår till 10,0 mnkr, i jämförelse med årsbudget 10,0 mnkr.

Exploateringsverksamhetens anläggningar (gata, park mm)

Investering i exploateringsområden uppgick till 17,5 (7,5) mnkr i jämförelse med periodens 
budget 27,3 mnkr. Årsprognos för exploateringsområden uppgår till 38,8 mnkr i jämförelse med 
årsbudget 40,9 mnkr. Mer utförlig redovisning finns i avsnitt 3 "Investeringsverksamhet".

Investeringar (mnkr) Periodens resultat Årsbudget Årsprognos

Markreserv 0,3 10,0 10,0

Gem vht klk 0,2 0,3 0,3

Kommunikationsavdelning,
Kundtjänst och CRM

0 1,8 1,8

Administrativa avdelning,
Flygplatsen

0 0,3 0,3

Ekonomiavdelning, 
Balanserad styrning och 
analys

0,2 1,2 1,2

IT-avdelning, se avsnitt
3 investeringsvht för 
mer information.

2,0 7,5 6,8

Investeringsverksamhet 2,7 21,1 20,4

Exploateringsverksamhet 17,5 40,9 38,8

Totalt 20,2 62,0 59,2

2.7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling
Kostnader och intäkter följer i stort antagen internbudget. Samtliga avdelningar arbetar med att 
ständigt se över såväl intäkts- som kostnadssidan. Genom samverkan/samarbeten med andra 
verksamheter såväl internt som externt kan kostnaderna minska. Det kan också finnas 
anledning att se över förutsättningarna för att samla vissa resurser centralt - både för att höja 
kvaliteten och för att minska kostnader. Under sommaren/hösten har förutsättningarna för att 
samla webb- och produktionsresurser inom kommunikationsområdet utretts. Den nya nämnden 
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för verksamhetsstöd kan ge förutsättningar för att genom samverkan i administrativa processer 
ge medel över till kärnverksamhet.

2.8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna
 Flera viktiga planer och program har antagits såsom t ex barn - och ungdomsprogram, 

centrumplan och bredbandsstrategi
 Det miljöstrategiska programmet har börjat att verkställas
 Gävle växer vilket ställer ökade krav på planering av allt från ekonomi till integration, 

bostadsbyggande och utveckling av kommunikationer

2.9 Bilaga 1 Personalstatistik

Personalstruktur

2014-08-31 2013-08-31

Årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 116,5 78 194,5 124,5 82,0 206,5

Visstid 10 6 16 10,0 9,6 19,6

Totalt 126,5 84 210,5 134,5 91,6 226,1

2014-08-31 2013-08-31

Antal 
anställda

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 118 78 196 127 82 209

Visstid 10 6 16 10 10 20

Totalt 128 84 212 137 92 229

Analys
Antalet årsarbetare inom Kommunledningskontoret har minskat med 15,6 personer i jämförelse 
med delår 2 år 2013 och är nu 210,5.

Det totala antalet anställda har jämfört med motsvarande period år 2013 minskat med 17 
medarbetare. Av dessa var 13 medarbetare tillsvidaranställda och fyra medarbetare 
visstidsanställda. Minskningen av antalet tillsvidareanställningar föranleds främst av 
Kommunhälsans verksamhetsövergång till den gemensamma företagshälsovården med 
Gävleborgs Landsting samt Näringslivsavdelningens flytt till nya nämnden för Näringsliv- och 
arbetsmarknadsfrågor.

Kommunens gemensamma rekryteringsstöd har bistått förvaltningen i rekryteringar av tjänster 
med specialistkompetens inom bland annat miljö, IT och HR. Vid årsskiftet övergår det 
gemensamma rekryteringsstödet från projekt till att ingå i förvaltningens ordinarie verksamhet 
på centrala HR-avdelningen. Minskningen av antalet visstidsanställningar inom förvaltningen 
föranleds främst av permanentandet av tjänster, bland annat inom HR- och IT-avdelningen.

Andelen kvinnor i förvaltningen uppgår till 60,4 procent och andelen män 39,6 procent. 
Motsvarande siffror för Gävle kommun är 83 procent kvinnor och 17 procent män.
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Genomsnittlig ålder

Anställningsform Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

Anställningsform Kön Upp till 
29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år

60 år 
eller 
äldre

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

Analys
Uppgifterna redovisas vid uppföljning av helår.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2014-08-31 (%) 2013-08-31 (%) 2012-08-31 (%)

Tillsvidare Kvinnor 98,7% 98,0% 97,2%

Män 100% 100,0% 100,0%

Totalt 99,2% 98,8% 98,3%

Visstid Kvinnor 100% 100,0% 92,0%

Män 100% 96,0% 100,0%

Totalt 100% 98,0% 96,4%

Totalt Kvinnor 98,8% 98,2% 97,0%

Män 100% 99,6% 100,0%

Totalt 99,3% 98,7% 98,2%
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Kommunledningskontorets sysselsättningsgrad visar på en ökning med 0,6 procentenheter, och 
ligger delår 2 år 2014 på 99,3 procent. Motsvarande siffra för Gävle kommun är 96,2 procent.

Den ökade sysselsättningsgraden beror på att fler medarbetare har heltidssysselsättning jämfört 
med motsvarande mätperiod år 2013. Kvinnorna har ökat sin sysselsättningsgrad med 2,7 
procentenheter och männen med 1,1 procentenheter.

Av förvaltningens 212 antal anställda har 123 kvinnor heltidssysselsättning, av männen har 84 
heltidssysselsättning. På förvaltningen är det endas fem kvinnor som arbetar deltid.

Antal medarbetare per sysselsättningsgradsintervall

Antal medarbetare per 
sysselsättningsgradsintervall 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Anställningsform Kön Hel
-tid

Del
-tid 
75-
99 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Hel
-tid

Del
-tid 
75-
79 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Hel
-tid

Del
-tid 
75-
99 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

Analys
Antal medarbetare per sysselsättningsgradsintervall redovisas vid uppföljning av helår.

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro 2014-07-31 2013-07-31 2012-07-31

Kön Dagar Procent Dagar Procent Dagar Procent

Nettoarbetstid Kvinnor 22039 77,7% 22 894,0 77,8% 22 990,0 77,8%

Män 14923 82,5% 15 953,0 83,3% 15 666,0 82,4%

Totalt 36962 79,5% 38847,0 80,0% 38656,0 79,6%

Sjukdom totalt 
antal dagar

Kvinnor 1060 3,7% 1 335,0 4,5% 1 316,0 4,5%

Män 391 2,2% 501,0 2,6% 557,0 2,9%

Totalt 1451 3,1% 1836,0 3,8% 1873,0 3,9%

Barnledighet Kvinnor 1944 6,9% 1 550,0 5,3% 1 318,0 4,5%

Män 453 2,5% 202,0 1,1% 321,0 1,7%

Totalt 2397 5,2% 1752,0 3,6% 1639,0 3,4%

Semester/Ferier Kvinnor 3019 10,6% 3 193,0 10,9% 3 102,0 10,5%

Män 2077 11,5% 2 153,0 11,2% 2 358,0 12,4%
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Arbetad tid och frånvaro 2014-07-31 2013-07-31 2012-07-31

Totalt 5096 11,0% 5346,0 11,0% 5460,0 11,2%

Studier Kvinnor 42 0,1% 33,0 0,1% 70,0 0,2%

Män 160 0,9% 158,0 0,8% 22,0 0,1%

Totalt 202 0,4% 191,0 0,4% 92,0 0,2%

Övrig frånvaro Kvinnor 266 0,9% 404,0 1,4% 745,0 2,5%

Män 94 0,5% 178,0 0,9% 94,0 0,5%

Totalt 360 0,8% 582,0 1,2% 839,0 1,7%

Analys
Nettoarbetstiden visar på en minskning jämfört med motsvarande period föregående år, detta 
trots att sjukfrånvaron i förvaltningen har minskat. Bidragande orsak till den minskade 
nettoarbetstiden är att barnledighet samt ledighet för studier har ökat, bland både män och 
kvinnor.

Såväl kvinnor som män i tillsvidareanställning har en lägre nettoarbetstid jämfört med kvinnor 
och män i visstidsanställning. Nettoarbetstiden har dessutom ökat för medarbetare i 
visstidsanställning och minskat för tillsvidareanställda. Samtliga frånvaroorsaker i tabellen ovan 
förekommer i högre utsträckning för medarbetare i tillsvidareanställning.

Övertid

2014-08-31 2013-08-31

Kön Antal 
timmar

Utbetald 
ersättning

Beräknad 
kostnad 

för 
övertid i 

tid

Antal 
timmar

Utbetald 
ersättning

Beräknad 
kostnad 

för 
övertid i 

tid

Fyllnadstid Kvinnor 75,16 6231 8098 93,0 13 312,0 5 569,0

Män 16 0 4259 0 0 0 

Totalt 91,16 6231 12357 93,0 13312,0 5569,0

Enkel 
övertid

Kvinnor 220,15 9627 56 824 316,0 50 803,0 58 385,0

Män 156,92 39 253 14 338 200,4 66 110,0 3 411,0

Totalt 377,07 48880 71162 516,4 116913,0 61796,0

Kvalificerad 
övertid

Kvinnor 594,39 83 177 174 859 362,9 71 874,0 91 308,0

Män 609,67 212 934 56 519 714,7 277 632,0 48 717,0

Totalt 1204,06 296111 231378 1077,6 349506,0 140025,0

Analys
Den totala övertiden på förvaltningen visar på en nedgång jämfört med föregående mätperiod år 
2013.

Den utbetalda övertidsersättningen har minskat med 128 509 kronor och den beräknade 
kostnaden för övertid i tid har minskat med 107 507 kronor. Sammantaget ser vi dock att fler 
medarbetare på förvaltningen väljer att ta ut sina övertidstimmar i tid än pengar.

Fyllnadstiden för kvinnor har minskat vilket kan föranledas av att kvinnorna på förvaltningen 
har ökat sin sysselsättningsgrad. Den enkla övertiden har på förvaltningen minskat bland såväl 
kvinnor som män. Den kvalificerade övertiden visar däremot på en ökning, för vilken kvinnorna 
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står.   

Rekrytering och personalförsörjning

Nytillsättning Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

Avgångar Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

- varav pension Totalt

- varav ÖK-SAP Totalt

Analys
Uppgifterna redovisas vid uppföljning av helår.

Personalkostnader

Personalkostnader 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Personalkostnader inkl PO-pålägg (tkr)

Genomsnittliga personalkostnader inkl PO per 
månad och årsarbetare (kr)

Analys
Uppgifterna redovisas vid uppföljning av helår.
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3 Utbildningsnämnden

3.1 Målanalys

3.1.1 Medborgare och kunder

Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder 
är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Förskolan: 91 % av föräldrarna är nöjda med sina barns förskola. 60 % av föräldrarna är nöjda 
med det inflytande de har i förskolan, vilket gör det till ett utvecklingsområde. Förskolorna 
redovisar olika insatser för att öka delaktighet och inflytande.

Grundskolan: Mellan 83 och 91 % av föräldrarna är nöjda med sina barns skola.  Mellan 82 
och 90 % av föräldrarna kan rekommendera barnens skola. Föräldrar i fritidshem är mer nöjda 
än i tidigare undersökning.

Jämfört med resultatet i SKL:s Öppna Jämförelser anser samma andel av elever i årskurs 5 och 
8 att lärarna tar hänsyn till deras åsikter.
I Ungdomsstyrelsens W-LUPP för årskurs 8 anser eleverna att inflytande i skolan ökat jämfört 
med undersökningen 2010.

Kunskap om målen är en viktig förutsättning för elevinflytande. På frågan om eleverna vet vad 
de ska kunna för att nå målen är resultaten högre för Gävle än för övriga kommuner. 72 % av 
föräldrarna i skolan är nöjda med sitt inflytande. Det är en förbättring jämfört med föregående 
år.

Gymnasieskolan: I W-LUPP anser ungefär 40 % av eleverna att de vet vad de ska ha 
inflytande över i skolan, det är samma nivå som i riket. Ca en tredjedel anser att de har 
inflytande över sitt lärande.

Information på Ankaret och gavle.se ses kontinuerligt över och ändras utifrån ny nämnd och 
förvaltning.

Svarsgrupp för Utbildning Gävle är bildad med syfte att underlätta för medborgare och kunder 
att få snabb information om frågor gällande ex förskoleplaceringar och skolskjutsfrågor.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Nöjd Medborgarindex för förskolan 60

Nöjd Medborgarindex för skolan 58

Nöjd Medborgarindex för 
gymnasieskolan

63

Andel föräldrar som är nöjda med 
förskolan

91 % 95 % Uppnås 
delvis

Andel föräldrar som är nöjda med 
fritidshemmet verksamhet

85 % 80 % Uppnås

Andel föräldrar som är nöjda med 
skolan

87 % 88 % Uppnås

Andel elever som är nöjda med 
skolan

87 % 87 % Uppnås

Andel elever som är nöjda med 
gymnasieskolan

90 % 90 % Uppnås
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Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Andel föräldrar i förskolan som är 
nöjda med det inflytande de har i 
förskolan

60 % 75 % Uppnås ej

Andel föräldrar som är nöjda med 
det inflytande de har i skolan

72 % 73 % Uppnås

Andel elever i årskurs 5 som anser 
att lärarna tar hänsyn till deras 
åsikter

88 % 93 % Uppnås 
delvis

Andel elever i årskurs 8 som anser 
att lärarna tar hänsyn till deras 
åsikter

71 % 75 % Uppnås 
delvis

Andel elever i gymnasiet som anser 
att lärarna tar hänsyn till deras 
åsikter

65 %

Alla elever utmanas och klarar sin utbildning

Förskolan: 92 % av föräldrar i förskolan anser att deras barn har en stimulerande, utvecklande 
och lärande miljö.

Fritidshem: Personaltätheten i fritidshemmen fortsätter öka. Arbetet med uppdragspedagoger 
inom fritidshemmet har upplevts positivt. De extra medlen utifrån kommunfullmäktiges beslut 
har använts på olika sätt; till största delen personalförstärkning eller bibehållen personalstyrka, 
men även lokalt utvecklingsarbete.

Grundskolan: Betygsresultaten i årskurs 9 har höjts och andelen elever som är behöriga till 
gymnasieskolan är 88 %, även andelen elever som nått kravnivåerna i alla ämnen har ökat 
betydligt och är 76 % (samtliga elever). Betygsspridningen inom och mellan skolorna har ökat, 
främst beroende på extra meritpoäng för moderna språk. Skillnaden mellan könen har minskat 
betydligt i årskurs 6, men är i stort sett konstant i årskurs 9. Jämförelser med riket görs i 
årsredovisningen.

Gymnasieskolan: 76 % av eleverna på de yrkesförberedande programmen har nått 
yrkesexamen, 86 % av eleverna på de högskoleförberedande programmen har 
högskoleförberedande examen. Andelen varierar mellan programmen. 23 % av eleverna på 
yrkesprogrammen har även högskolebehörighet. Jämförelse med statistik med slutbetyg är svår 
att göra eftersom beräkningsgrunderna är ändrade. En försiktig jämförelse visar att ungefär lika 
stor andel som tidigare på de högskoleförberedande programmen är behöriga till högskola. En 
utförligare analys kan göras när den nationella statistiken redovisas.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Andel elever med behörighet till 
gymnasiet i åk 9

85 % 85 % Uppnås

Andel elever som uppnår 
kravnivåerna i alla ämnen i åk 9

72 % 73 % Uppnås 
delvis

Andelen föräldrar i förskolan som 
anser att barnen stimuleras till 
utveckling och lärande

92 % 95 % Uppnås 
delvis

Andel föräldrar i skolan som anser 
att eleverna stimuleras till 
utveckling och lärande

88 % 88 % Uppnås
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Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Andel elever i grundskolan som 
anser att lärarna förväntar sig att de 
ska nå kunskapskraven i alla ämnen

89 % 93 % Uppnås 
delvis

Gymnasielever i de kommunala 
gymnasieskolorna som fullföljer sin 
utbildning inom 4 år, totalt, andel 
(%)

77 % Ok Uppnås 
delvis

Andel elever i de kommunala 
gymnasieskolorna som avbryter 
studierna efter 1 år (%)

3 % Ok Uppnås 
delvis

Andel elever i gymnasieskolorna 
med gymnasieexamen

Andel elever på 
högskoleförberedande program med 
högskoleförberedande examen

86 %

Andel elever på yrkesprogram med 
yrkesexamen

76 %

Andel elever på yrkesprogram med 
grundläggande behörighet till 
högskolan

23 %

Utbildning Gävles verksamheter är trygga och tillgängliga för alla

Förskolan: 94 % av föräldrar i förskolan anser att de tryggt kan lämna sina barn i förskolan. 
Ett antal föräldrar upplever att deras förskola inte har en trygg utemiljö och andra anger att 
förskolan har många vikarier vilket gör att man inte känner trygghet till 100 %.

90 % av föräldrar i förskolan svarar att deras barn är i den förskola man i första hand valt.

Grundskolan: 93 % av eleverna i årskurs 5 och 92 % av eleverna i årskurs 8 känner sig trygga i 
skolan, vilket är samma andel jämfört med övriga kommuner i SKL:s Öppna jämförelser. I 
Ungdomsstyrelsens riksomfattande undersökning W-LUPP för årskurs 8 har Gävle kommuns 
resultat kring trygghet förbättrats väsentligt. Gävlemodellen används på 11 skolor.

Både elev- och föräldraenkäter från 2014 visar att eleverna upplever förbättrad arbetsro i 
skolan, det är dock ett område som behöver fortsätta utvecklas. Systematiskt arbete med 
värdegrund och arbetsro påverkar kunskapsresultaten, vilket bland annat Stigslunds skola visat.

Mellan 89 och 96 % av föräldrarna svarar att deras barn går på den skola de önskar, högsta 
värdet i förskoleklass och lägsta i årskurs 8.

Gymnasieskolan: 97 % av eleverna anger att de är trygga i skolan, det är något högre än 
föregående år (95 %). Jämfört med andra kommuner är det en hög siffra. Gymnasieskolans 
resultat i W-LUPP är på ungefär samma nivå som i tidigare mätning och ligger något under 
rikets resultat. 

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Andel elever i åk 5 som känner sig 
trygga i skolan

93 % 97 % Uppnås 
delvis

Andel elever i åk 8 som känner sig 
trygga i skolan

92 % 95 % Uppnås 
delvis

Andel elever i gymnasiet som 97 % 95 % Uppnås
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Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

känner sig trygga i skolan

Andel föräldrar som anser att de 
tryggt kan lämna sina barn i 
förskolan

94 % 95 % Uppnås

Andel föräldrar som anser att deras 
barn känner sig tryggt i skolan

92 % 93 % Uppnås

3.1.2 Medarbetare

Utbildning Gävles medarbetare är kompetenta, har handlingsutrymme och 
inspirerar barn, elever och varandra till utveckling och ökad 
måluppfyllelse.

Mellan 47-56 % av lärarna från förskola till gymnasieskola har lämnat in sina legitimationer, 
andelen ökar ständigt. Ett antal lärare saknar examen. Lärare i svenska som andraspråk och 
praktisk-estetiska ämnen behöver rekryteras.

Från hösten 2014 har ytterligare karriärtjänster tillsatts och Gävle har inrättat sammanlagt 126 
förstelärartjänster. Detta ger mycket goda förutsättningar för skolorna att utveckla 
undervisningen och stödja elevernas kunskapsutveckling.

Alla medarbetare har haft en gemensam utbildningsdag, med bland annat en föreläsning om 
bemötande.

Ingen medarbetarundersökning genomförs under 2014. Arbete sker utifrån utarbetade 
handlingsplaner. Utfall 2013 för finns ej för utbildningsnämnden, utan för tidigare BUN och 
UAN. Chefer har fått stöd vid presentation av MAU-resultat och i arbetet med handlingsplaner 
från HR-konsulter och Kommunhälsan. Samtliga chefer och skyddsombud har genomgått 
utbildning i SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) i juni och september.

Förskoleområdena har på olika sätt arbetat med resultatet från medarbetarundersökningen. 
Utvecklingsområden som de flesta uppger är ledarskap, delaktighet och målkvalitet. I 
grundskolan och gymnasieskolan har arbetet framför allt har handlat om arbetstakt och 
arbetsrelaterad utmattning. Positiva förändringar i MAU 2013 kan märkas där man arbetat 
målmedvetet med frågorna.

Personalstatistik redovisas till SCB i oktober varje år och redovisas i årsredovisningen.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Andel personal med pedagogisk 
högskoleutbildning (förskola)

66 % Ok Uppnås

Andel personal med pedagogisk 
högskoleutbildning (förskoleklass)

99 % Ok Uppnås 
delvis

Andel personal med pedagogisk 
högskoleutbildning (fritidshem)

85 % Ok Uppnås 
delvis

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleutbildning (grundskola)

97 % Ok Uppnås 
delvis

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen (gymnasieskola)

84 % Ok Uppnås 
delvis

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen 

92 % Ok Uppnås 
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Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

(gymnasiesärskola) delvis

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleutbildning (grundsärskola)

97 % Ok Uppnås 
delvis

Jämix 119

Lärande i arbetet 
(medarbetarundersökningen)

77

Medarbetarskap 
(medarbetarundersökningen)

86

Framgångsrika medarbetare (Skala 
1-100)

74

Kompetenta chefer med handlingsutrymme inspirerar och leder 
medarbetare mot goda resultat.

Dialogmöten kring värdegrundsfrågor och likvärdighet mellan förvaltningschefens 
ledningsgrupp och alla chefer från förskola till gymnasium har genomförts och en definition av 
Likvärdig skola har tagits fram.

I samarbete med Uppsala universitet ska alla chefer inom förskolan med start i juni 2014 
genomgå en fortbildningsinsats "Att leda på vetenskaplig grund". Syftet är att fördjupa kunskap 
och färdigheter avseende identifierade utvecklingsområden utifrån medarbetarundersökningens 
resultat 2013: Målkvalitet, delaktighet och ledarskap. Utbildningsinsatsens innehåll fokuserar 
på förskolechefernas övergripande ansvar och att utöka kompetensen i förskolechefsgruppen i 
att leda biträdande förskolechefer och att leda genom andra. I biträdande förskolechefsgruppen 
ska kompetensen i att leda medarbetare och att leda genom andra utökas.

69 % av cheferna inom förskola och skola har genomgått eller genomgår den statliga 
rektorsutbildningen. Nya anmälningar till utbildningen görs kontinuerligt.

Satsningen på rektorslyftet fortsätter med deltagande skolledare från både grund- och 
gymnasieskola.

Utbildningsinsatser för utvecklingsledare i förskola och grundskola har genomförts, ex Att leda 
lärande samtal, Tema matematik.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Målkvalitet 
(medarbetarundersökningen)

68

Delaktighet 
(medarbetarundersökningen)

79

Ledarskap 
(medarbetarundersökningen)

70
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Personalredovisning

Personalstruktur

2014-08-31

Årsarbetare Antal anställda
Genomsnittlig 
sysselsättnings
grad

Genomsnittlig 
ålder

Tillsvidare Visstid Tillsvidare Visstid Tillsvidare Tillsvidare

Kvinnor 2174,6 196,4 2207 210 98,5 47,6

Män 432,4 92,8 437 97 98,9 47,8

Totalt 2607,0 289,2 2644 307 98,6 47,6

Analys
Med anledning av den nya förvaltningsorganisationen 2014-01-01 saknas historiskt jämförbara 
uppgifter. Vissa jämförelsetal har därför tagits fram utifrån kommunen som helhet, avseende 
delår 2.

Drygt 83 % av förvaltningens tillsvidareanställda medarbetare är kvinnor. Motsvarande siffra på 
kommunnivå är även den drygt 83 %.

Utbildning Gävles tillsvidareanställda medarbetare har en hög genomsnittlig 
sysselsättningsgrad – 98,6 % jämfört med kommunens 96,4 %.

Den genomsnittliga åldern för förvaltningens tillsvidareanställda medarbetare är marginellt 
något högre än inom kommunen. 47,6 år jämfört med kommunens 47,5 år.

Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning 2014-07-31 (%) 2013-07-31 (%) 2012-07-31 (%)

Total sjukfrånvaro* 4,76

- varav långtidssjukfrånvaro** 34,6

Sjukfrånvaro för kvinnor 5,24

Sjukfrånvaro för män 2,73

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år 
eller yngre

3,29

Sjukfrånvaro i åldergruppen, 30-49 år 4,3

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år 
eller äldre

5,58

* 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
Utbildning Gävle har en total sjukfrånvaro på 4,76 % varav långtidssjukfrånvaron utgör 34,6% – 
motsvarande siffror på kommunnivå är 6,06 respektive 35,9 %.

Flera medarbetare har svåra och långvariga sjukdomar, men en del av förvaltningens 
sjukfrånvaro är arbetsrelaterad. Berörda chefer och HR-konsulter arbetar tillsammans med 
dessa frågor.
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3.1.3 Hållbart samhälle

Gävles förskolor och skolor är likvärdiga i form av god kvalitet, samordnat 
stöd och hög kompetens

Arbetet för en likvärdig skola med hög kvalitet har fortsatt bland annat genom förändringar i 
förskole- och rektorsområdesindelningen.

För att på ett bra sätt möta alla nyanlända barn och elever har en pedagogisk 
mottagningsomsorg för förskolebarn startat. En gemensam sluss för nyanlända 
grundskoleelever startas under hösten, där ska en kartläggning göras snabbt och därefter 
placering i klass med stöd. I takt med detta avvecklas verksamheterna inom Landningarna. 
Inom gymnasieskolan finns språkintroduktion på både Polhemsskolan och Borgarskolan. Ett 
samarbete mellan grundskolan och Borgarskolan har startat för sent anlända äldre 
grundskoleelever, som behöver extra tid i grundskolan. En projektledare för nyanländas lärande 
är anställd.

Ytterligare en familjecentral planeras starta 2015 i Sätra.

Förskolan behöver, utifrån resultat i föräldraenkät 2014, bli bättre på att göra föräldrarna 
delaktiga i och medvetna om det arbete som görs för att ge alla barn det stöd de behöver. 
Förskolorna bedömer själva att de har mer att utveckla vad gäller information till föräldrar kring 
hur förskolan ger barn förutsättningar för utveckling och lärande - att knyta det som händer i 
förskolan till lärandeuppdraget.

En utredning av studie- och yrkesvägledningen för att se över förutsättningar och likvärdighet 
pågår. Syftet är att få fler ungdomar att välja rätt väg in i gymnasieskolan.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Andel föräldrar i förskolan som 
anser att barnen får det stöd de 
behöver

90 % 93 % Uppnås 
delvis

Andel föräldrar i skolan som anser 
att eleverna får det stöd de behöver

86 % 88 % Uppnås 
delvis

Andel chefer som anser att 
elevhälsoarbetet fungerar bra

Ok Uppnås 
delvis

Salsavärdet andelen elever som når 
kravnivån i alla ämnen åk 9

Utbildning Gävle utvecklar ständigt sina verksamheter i riktning mot ökat 
lärande och hållbarhet

Utveckling av kvalitetssystemet från förskola till gymnasieskolan samt för verksamhetsstödet 
pågår. Alla chefer utbildas i Stratsys.

Utvecklingsarbete sker bland annat genom deltagande i SKL:s matematiksatsning, 
Matematiklyftet och PRIO-projektet.

Samverkan: Rutiner för överlämnande finns i ett gemensamt dokument för alla 
förskoleområden. Lärare från grund- och gymnasieskolan har träffats i ämnesgemensamma 
konferenser. Årligen genomförs en överlämning mellan grund- och gymnasieskola. Fokus ligger 
på elever i behov av särskilt stöd. Goda förutsättningar för utökad samverkan finns, det gäller 
även särskolan.
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Interna och externa samverkanspartners: Alla verksamheter har olika former av 
samverkan både intern och externt. SAX och Skolfam är exempel på samverkan med 
socialtjänsten och Landstinget.

Miljöarbete: Förskolorna varierar vad gäller ett medvetet, utbrett miljöarbete men alla har 
former för miljöarbete. Miljöarbetet bedrivs på de flesta skolor genom olika former av 
temaarbete med ämnessamverkan och deltagande i miljökampanjer. Alla gymnasieskolor jobbar 
aktivt med frågor om hållbar utveckling i undervisningen. Borgarskolan driver ett projekt med 
målsättningen att märkbart minska skolans ekologiska fotavtryck.

En miljöutvecklare har anställts och påbörjat arbetet. En handlingsplan för hållbart lärande 
håller på att tas fram, arbetet leds av en projektledare och 5 deltagare från förskola till 
gymnasieskola.

Flera verksamheter har påbörjat översyn utifrån resepolicyn.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Andel chefer med rektorsutbildning 69 % 68 % Uppnås

Lärande organisation 76,6

Jag deltar aktivt i kvalitetsarbetet 
(medarbetarundersökningen)

88 %

Bedömning av måluppfyllelse 
miljöarbete i förskolan

2,5 3 Uppnås 
delvis

Bedömning av måluppfyllelse 
miljöarbete i grundskolan

2,8 3,1 Uppnås 
delvis

Bedömning av måluppfyllelse 
miljöarbete i gymnasieskolan

Mängden matavfall som slängs 
inom skolorna

3.1.4 Ekonomi

Utbildning Gävles organisation är resurseffektiv, långsiktigt hållbar och 
främjar elevers måluppfyllelse

Utbildningsnämnden beräknar att det behövs planeras för en ny förskola/år under 
planeringsperioden. Största behoven på förskoleplatser är i Andersbergsområdet och i Södra 
Bomhus. Elevantalet ökar kraftigt även i grundskolan, vilket innebär att även skolans lokalbehov 
behöver ses över. Ett nära samarbete behövs med Samhällsbyggnad, kommunledningskontoret 
och GFAB.

Arbetet med Vallbacksskolan fortsätter, en rektor är rekryterad och har påbörjat sitt arbete. 
Rektorsområdesindelningen har förändrats från läsåret 2014/15 för att underlätta det fortsatta 
arbetet.

Efter den slutliga antagningen och reservantagningen till de nationella programmen står det 
klart att elevantalet ökar något på Borgarskolan (ca 20 elever) och Vasaskolan (ca 20 elever), 
medan elevantalet på Polhemsskolan är oförändrat. Introduktionsprogrammen förväntas växa 
under hela läsåret som följd av nyanlända elever som börjar språkintroduktion. En 
omfördelning av medel kommer att göras mellan enheterna efter avstämning 1 oktober. Allt 
tyder på att skolmåltider och IT är underbudgeterade kostnader på gymnasieenheterna.
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Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Inskrivna barn per personal i 
pedagogisk omsorg

4,8 Ok Uppnås 
delvis

Antal inskrivna barn/årsarbetare i 
förskolan

5,3 Ok Uppnås 
delvis

Antal elever per lärare i 
förskoleklass

19 Ok Uppnås 
delvis

Antal inskrivna elever/anställd i 
fritidshem

22 Ok Uppnås 
delvis

Antal elever per lärare i 
grundsärskolan

3,5 Ok Uppnås 
delvis

Antal elever per lärare i 
grundskolan

12,1 Ok Uppnås 
delvis

Antal elever per lärare i 
gymnasieskolan

13 Ok Uppnås 
delvis

Antal elever per lärare i 
gymnasiesärskolan

4 Ok Uppnås 
delvis

3.2 Uppföljning av uppdragen
Utbildningsnämndens specifika uppdrag är att alla barn och elever i Gävle ska utmanas och 
klara sin utbildning, att i samverkan med övriga intressenter utveckla kommunens fritidsgårds- 
och fritidsklubbsverksamhet med inriktning mot fritidshem samt att erbjuda barnomsorg upp 
till tolv är under alla tider på dygnet.

Ett systematiskt arbete bedrivs för att alla elever i Gävle ska utmanas och klara sin utbildning. 
Det sker bland annat genom att utveckla kvalitetsarbetet i förskolan, öka personaltätheten och 
kvaliteten i fritidshemmen. Inom grundskolan bedrivs flera utvecklingsarbeten som deltagande i 
SKL:s matematiksatsning, Matematiklyftet, Läslyftet, PRIO, Gävlemodellen. Resultaten i 
årskurs 9 har höjts betydligt och fler elever har fullständiga betyg och är behöriga till nationella 
program i gymnasieskolan. Gymnasieskolan arbetar systematiskt med utveckling av 
verksamheten och goda förutsättningar finns för ökad samverkan med både grundskolan och 
högskolan. Resultaten i gymnasieskolan kan värderas först i samband med årsredovisningen. 
För att öka måluppfyllelsen för alla elever sker bland annat samverkan med socialtjänsten kring 
familjehemsplacerade barn och insatser kring grundskoleelever i utsatta situationer.

Det lokala samarbetet inom ramen för Skolan först fortsätter. Dialog förs hur även 
gymnasieskolorna ska kunna involveras i arbetet.

Kartläggning av fritidsgårds- och fritidsklubbsverksamhet samt olika former av samverkan och 
aktiviteter har genomförts. Förslag på utveckling av samarbeten, samverkan och projekt 
kommer att tas fram under hösten. Kartläggning av det faktiska behovet av nattbarnomsorg har 
genomförts och visar ett fortsatt behov främst under kvällar och helger. Behovet av nattplatser 
är i stort sett täckt. Ett förslag på lokaler för kvälls- och helgomsorg håller på att tas fram.

3.3 Investeringsverksamhet
Utbildningsnämndens investeringar har fram till och med augusti uppgått till 7 mnkr av för året 
totalt budgeterade 16,5 mnkr. Investeringar inom gymnasieskolan uppgår till 2,9 mnkr. 
Förnyelseinventarier har anskaffats för 2,8 mnkr inom grundskolan och 0,8 mnkr inom 
förskolan. Investeringar i nya förskoleplatser uppgår till 0,2 mnkr. Investeringar i tillagningskök 
har uppgått till 0,1 mnkr. För investeringar avseende den nya Vallbackskolan har förts över 3 
mnkr till 2015. Av årets budget återstår 5,5 mnkr som beräknas förbrukas under resterande del 
av året.
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3.4 Utvecklingsområde
Flera av utvecklingsområdena är kommenterade i tidigare avsnitt.

Rektorsområdesindelningen har förändrats till läsåret 2014/15 för att underlätta det fortsatta 
arbetet med likvärdig skola med hög kvalitet. Arbetet med Vallbacksskolan fortsätter, en rektor 
är rekryterad för rektorsområdet och två biträdande rektorer för Vallbacksskolan. 
Förskoleområdena har också ändrats för att ge likvärdiga förutsättningar.

En utredning om studie- och yrkesvägledningen och arbetet inom ESIMeC pågår och ska 
redovisas under hösten. Syftet är att få ungdomar att välja rätt väg in i gymnasieskolan och 
vidare mot arbetsmarknad och högre studier.

De av kommunfullmäktige beslutade 10 mnkr till personalförstärkningar i fritidshemmen är 
öronmärkta för ändamålet. Arbetet med uppdragspedagoger inom fritidshemmet har upplevts 
positivt. De extra medlen utifrån kommunfullmäktiges beslut har till största delen använts till 
personalförstärkning eller bibehållen personalstyrka, men även till lokalt utvecklingsarbete.

Gävle har inrättat 126 förstelärare och lektorer på grundskola, grundsärskola, gymnasieskola 
och vuxenutbildning. Stöd och verktyg för resultatuppföljning och kvalitetsutveckling har tagits 
fram och implementerats.

Antalet barn i förskolan och skolan fortsätter att öka vilket ställer krav på att hitta lösningar 
både personal- och lokalmässigt. En pedagogisk mottagningsomsorg för nyanlända förskolebarn 
öppnade under våren. En gemensam sluss för nyanlända grundskoleelever startas under hösten. 
Inom gymnasieskolan finns språkintroduktion på både Polhemsskolan och Borgarskolan. Ett 
samarbete mellan grundskolan och Borgarskolan har startat för sent anlända äldre 
grundskoleelever, som behöver extra tid i grundskolan. En projektledare för nyanländas lärande 
är anställd.

3.5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal 2010 
Utfall

2011 
Utfall

2012 
Utfall

2013 
Utfall

2014 
Progn

os

2015 
Budg

et

2016 
Budg

et

2017 
Budg

et

Antal barn 1-5 år 4 754 5 382 5 500 5 582 5 633 5 614 5 231 5 625

Antal elever F-åk 9 9 812 9 833 10 008 10 132 10 232 10 501 10 683 10 802

Antal elever 
gymnasieskola 4 023 3 614 3 394 3 128 3 035 2 889 2 894 2 919

Kostnad/barn förskola 119 50
0

125 20
0

130 80
0

Kostnad/barn ped 
omsorg

102 40
0

107 50
0

116 10
0

Kostnad/elev 
förskoleklass 31 000 29 700 32 200

Kostnad/elev 
grundskola 84 200 87 400 87 400

Kostnad/elev fritidshem 35 200 36 000 34 700

Kostnad/elev 
grundsärskola

252 70
0

255 60
0

283 70
0

Kostnad/elev 
gymnasieskola 84 400 94 200 102 50

0

Andel åk 9, fullständiga 
betyg 70,8 71,3 67 64 72 74 75 75

Andel åk 9, 88,3 86,2 86 81,3 85 86 88 90
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Nyckeltal 2010 
Utfall

2011 
Utfall

2012 
Utfall

2013 
Utfall

2014 
Progn

os

2015 
Budg

et

2016 
Budg

et

2017 
Budg

et
gymnasiebehörighet

Andel elever som 
fullföljt gymn.utb inom 
4 år

75 76 77 77 77 77 77 77

Barn/årsarbetare 
förskola 5,3 5,2 5,3 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3

Barn/årsarbetare ped 
omsorg 4,9 4,3 4,3 4,6 4,8 4,9 4,9 4,9

Inskrivna elever per 
anställd (fritidshem) 23,9 13,7 * 13,4 22,5 * 22 21,5 21,3 21,3

Antal elever per lärare 
(förskoleklass) 5,1 4,5 21 * 21,2 19 18 17 17

Antal elever per lärare 
(grundskola) 8,4 8,7 12,3 * 12,4 12 12 12 12

Antal elever per lärare 
(gymnasieskola) 7,5 7,5 13,2 * 13,8 12,8 12,6 12,4 12,1

Antal elever per lärare 
(grundsärskola) 24,8 25,3 3,6 * 4,1 3,4 3,3 3,3 3,3

Antal elever per lärare 
(gymnasiesärskola) 20 21 4 * 4,3 4,1 4,1 4,1 4,1

* 2011 ändrade Skolverket uppföljningen för fritidshemmen från "Inskrivna barn per årsarbetare" till "Inskrivna barn 
per anställd". Från 2013 redovisar Skolverket båda värdena, måttet inskrivna barn/årsarbetare är säkrare och 
kommer att användas framöver för jämförelser med riket. 2012 ändrade Skolverket uppföljningen för alla skolformer 
från "Antal lärare per 100 elever" till "Antal elever per lärare (heltidstjänst)".   

3.6 Resultat och investeringar

(mnkr) Utfall 2014-
08-31

Utfall 2013-
08-31

Prognos 
Helår 2014

Budget Helår 
2014

Verksamhetens intäkter 159,7 148,5 269,3 255,3

Personalkostnader -875,9 -851,6 -1 309,4 -1 319,3

Övriga kostnader -603,8 -572,1 -966,2 -907,8

Avskrivningar/nedskrivningar -13,1 -11,2 -19,7 -17,3

Internränta -1,3 -1,8 -2,9

Resultat före kommunbidrag -1 334,4 -1 288,2 -2 026,0 -1 992,0

Kommunbidrag 1 328 1 287,7 2 006,0 1 992

Årets resultat -6,4 -0,5 -20,0 0,0

Bruttoinvesteringar -7,0 -10,1 -13,5 -13,5

Avgår bidrag 0

Summa nettoinvesteringar -7,0 -10,1 -13,5 -13,5

Utfall och Prognos för 2014

Utfall per augusti

Utfallet per augusti är ett underskott på 6,4 mnkr vilket är 7,5 mnkr sämre än budget.

Intäkterna är 27,3 mnkr högre än budget. Bidrag för nyanlända asylsökande och flyktingar är 
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9,6 mnkr högre än budgeterat. Elevpeng till den kommunala verksamheten inom förskola och 
grundskola är 11 mnkr högre än budget. Extraordinära behovsstyrda tillägg överstiger budget 
med 9,0 mnkr.

Kostnaderna ligger totalt 34,8 mnkr över budget. Antalet barn och elever i verksamheten är 
totalt sett högre än den budgetram som erhållits för 2014. Utbetalningarna av elevpeng till den 
kommunala verksamheten överstiger budget med 34,8 mnkr för perioden. Köp av verksamhet 
överskrider budget med 11,5 mnkr. Avvikelsen beror på kostnader för fristående verksamheter 
inom förskola och grundskola samt interkommunala ersättningar för elever i gymnasieskola och 
bidrag till fristående gymnasieskolor. Kostnader för material och tjänster är 2,6 mnkr högre än 
budget. Personalkostnaderna är 7,8 mnkr lägre än budget.

Prognos

Årsprognosen för 2014 är ett underskott på 20 mnkr vilket är en sänkning från tidigare prognos 
på 30 mnkr. Förvaltningsledningen har uppmanat verksamheten att så långt det är möjligt 
minska underskottet utan att det påverkar verksamheternas kvalitet. Utfallet till och med 
augusti visar att resultatet ligger nära en budget i balans. Det finns en osäkerhet kring hur 
elevavläsningen 15 september faller ut. Det kan finnas en förskjutning av andelen barn och 
elever mellan kommunal och fristående verksamhet som påverkar utfallet. Det finns också en 
osäkerhet när det gäller kostnadsnivån på personalkostnaderna för perioden september-
december efter att verksamheten bemannats för det nya läsåret.

Prognosen bygger på ett underskott mot budgetram med 49 mnkr för utbetalning av elevpeng 
till förskola och grundskola. Underskott mot centralt budgeterade kostnader för köp av 
verksamhet, interkommunala ersättningar gymnasieskola och ersättningar till fristående 
verksamheter med totalt 8 mnkr. Ett förväntat underskott för utbetalning av extraordinära 
tillägg på 6 mnkr. Personalkostnaderna är beräknas ge ett överskott mot budget på 10 mnkr. På 
förvaltningschefens ansvar prognostiseras ett överskott på 5 mnkr. I prognosen har hänsyn 
tagits till förväntat tillskott på kommunbidrag med 14 mnkr. Beräknade statsbidrag via 
Migrationsverket och AME ger ökade bidrag med ytterligare 14 mnkr. I prognosen ingår ett 
nollresultat totalt för de olika skolformerna.

Åtgärder för att så långt som möjligt minska årets budgetunderskott

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 23 juni 2014 ”att Utbildningsnämnden 
får i uppdrag att så långt möjligt arbeta med att minska årets budgetunderskott”.

Inga nya avtal inom ramen för HÖK, bilaga 6, kommer att tecknas under hösten 2014. Vissa 
pensionsavgångar kommer inte att återbesättas. Direktiv har gått ut till chefer i Utbildning 
Gävle om restriktivitet vad gäller anställningar, inköp av varor, tjänster och utbildningar under 
hösten 2014.

Orsaken till det prognostiserade underskottet är ökade barn- och elevvolymer. Den organisation 
av verksamheten som gjorts inför hösten 2014 har skett utifrån ökade volymer och uppdraget att 
hålla samma goda kvalitet. Effekterna av att så långt som möjligt minska årets budgetunderskott 
kommer att följas upp i de månadsvisa resultatuppföljningar som återstår under 2014 och i 
löpande dialog med förvaltningens chefer.

Utbildning Gävle utfall tertial 2 per verksamhet

Gymnasium 0,3

Grundskola 10,3

Förskola 8,3

Underskott mot budgetram elevpeng -34,8

Förvaltningschef/nämnd 10,6

Kommunikation 1,2

Kvalitet och utredning 1,8

Personal 2,2
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Utbildning Gävle utfall tertial 2 per verksamhet

Elevhälsan -2,1

Ekonomi -6,0

Utvecklingsavd 2,0

Totalt -6,4

3.7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling
Verksamheten i den nya förvaltningen befinner sig i en fas som präglas av ökat antal barn och 
elever. I första hand är det på grund av den kraftiga ökningen av antalet innevånare som antalet 
barn och elever i förskolor och skolor stadigt ökar. För närvarande har verksamheten kunnat ta 
emot nya barn och elever inom befintliga resurser för lokaler och undervisning. En fortsatt 
framtida ökning i samma takt kan medföra problem att tillföra resurser i form av utbildad 
personal för att bedriva undervisning. Resurser i form av lokaler som behövs för att starta nya 
klasser och förskolor innebär en lång tid för byggnation eller tillfälliga lösningar i form av 
paviljonger. Kostnaden för nya lokaler kommer troligtvis att öka kraftigt om utvecklingen 
fortsätter i nuvarande takt. 

3.8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna
 Förbättrade resultat inom grundskolan
 Starkt ökande barn- och elevantal i förskolan och skolan
 Röd tråd i ett 1-20-årsperspektiv

3.9 Bilaga 1 Personalstatistik

Personalstruktur

2014-08-31 2013-08-31

Årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 2 174,6 432,4 2 607,0

Visstid 196,4 92,8 289,2

Totalt 2 371,0 525,2 2 896,2

2014-08-31 2013-08-31

Antal 
anställda

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 2 207 437 2 644

Visstid 210 97 307

Totalt 2 417 534 2 951

Analys
Med anledning av den nya förvaltningsorganisationen 2014-01-01 saknas historiskt jämförbara 
uppgifter. Vissa jämförelsetal har därför tagits fram med kommunen som helhet, avseende delår 
2.

Drygt 83 % av förvaltningens tillsvidareanställda medarbetare är kvinnor. Motsvarande siffra på 
kommunnivå är även den drygt 83 %. Arbetsgivaren ska vid annonsering och nyanställning 
verka för att andelen medarbetare av det underrepresenterade könet ökar, för att uppnå en 
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jämnare könsfördelning inom de olika befattningstyperna.

Genomsnittlig ålder

Anställningsform Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

Anställningsform Kön Upp till 
29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år

60 år 
eller 
äldre

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

Analys
Uppgifterna redovisas vid uppföljning av helår.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2014-08-31 (%) 2013-08-31 (%) 2012-08-31 (%)

Tillsvidare Kvinnor 98,5

Män 98,9

Totalt 98,6

Visstid Kvinnor 93,5

Män 95,6

Totalt 94,2

Totalt Kvinnor 98,1

Män 98,3
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Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2014-08-31 (%) 2013-08-31 (%) 2012-08-31 (%)

Totalt 98,1

Antal medarbetare per sysselsättningsgradsintervall

Antal medarbetare per 
sysselsättningsgradsintervall 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Anställningsform Kön Hel
-tid

Del
-tid 
75-
99 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Hel
-tid

Del
-tid 
75-
79 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Hel
-tid

Del
-tid 
75-
99 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

Analys
Med anledning av den nya förvaltningsorganisationen 2014-01-01 saknas historiskt jämförbara 
uppgifter. Vissa jämförelsetal har därför tagits fram med kommunen som helhet, avseende delår 
2.

De tillsvidareanställda medarbetarna inom Utbildning Gävle har en hög genomsnittlig 
sysselsättningsgrad – 98,6 % jämfört med kommunens 96,4 %. Det finns för närvarande ingen 
medarbetare, som arbetar deltid, som har lämnat in önskemål om högre sysselsättningsgrad.

Antal medarbetare per sysselsättningsgradsintervall redovisas vid uppföljning av helår.

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro 2014-07-31 2013-07-31 2012-07-31

Kön Dagar Procent Dagar Procent Dagar Procent

Nettoarbetstid Kvinnor 413280 78,6

Män 103817 87,7

Totalt 517097 80,3

Sjukdom totalt 
antal dagar

Kvinnor 26055 5,0

Män 3279 2,8

Totalt 29334 4,6

Barnledighet Kvinnor 22318 4,2

Män 2121 1,8

Totalt 24439 3,8

Semester/Ferier Kvinnor 40083 7,6
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Arbetad tid och frånvaro 2014-07-31 2013-07-31 2012-07-31

Män 6117 5,2

Totalt 46200 7,2

Studier Kvinnor 1972 0,4

Män 209 0,2

Totalt 2181 0,3

Övrig frånvaro Kvinnor 21774 4,0

Män 2786 2,4

Totalt 24560 3,8

Analys
Med anledning av den nya förvaltningsorganisationen 2014-01-01 saknas historiskt jämförbara 
uppgifter. Vissa jämförelsetal har därför tagits fram med kommunen som helhet, avseende delår 
2.

Förvaltningens medarbetare har en nettoarbetstid på 80,3 %. Motsvarande siffra för kommunen 
är 78,5 %. Frånvaro på grund av sjukdom är 4,6 % jämfört med kommunens 5,7 %. 
Semester/ferier uppgår till 7,2 % jämfört med kommunens 8,7 %. Här måste beaktas att lärarna 
har en del av sin ledighet förlagd under hösten och i samband med jul och nyår.

Övertid

2014-08-31 2013-08-31

Kön Antal 
timmar

Utbetald 
ersättning

Beräknad 
kostnad 

för 
övertid i 

tid

Antal 
timmar

Utbetald 
ersättning

Beräknad 
kostnad 

för 
övertid i 

tid

Fyllnadstid Kvinnor 6861,52 986020 244969

Män 594,38 96964 0

Totalt 7455,90 1082984 244969

Enkel 
övertid

Kvinnor 1268,65 109687 273292

Män 142,55 33277 10196

Totalt 1411,20 142964 283488

Kvalificerad 
övertid

Kvinnor 807,08 173476 115120

Män 125,5 47705 8729

Totalt 932,58 221181 123849

Analys
Med anledning av den nya förvaltningsorganisationen 2014-01-01 saknas historiskt jämförbara 
uppgifter.

Förvaltningens medarbetare har totalt arbetat 9.799,68 timmar fyllnadstid/övertid. Det 
motsvarar drygt 3 timmar per årsarbetare. Den beräknade kostnaden för fyllnadstid och övertid 
uppgår till 2.099.435 kronor.
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Rekrytering och personalförsörjning

Nytillsättning Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

Avgångar Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

- varav pension Totalt

- varav ÖK-SAP Totalt

Analys
Uppgifterna redovisas vid uppföljning av helår.

Personalkostnader

Personalkostnader 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Personalkostnader inkl PO-pålägg (tkr)

Genomsnittliga personalkostnader inkl PO per 
månad och årsarbetare (kr)

Analys
Uppgifterna redovisas vid uppföljning av helår.
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4 Tekniska nämnden

4.1 Målanalys

4.1.1 Medborgare och kunder

Andelen nöjda medborgare/kunder har ökat

Nämnden bedömer att målet uppfylls delvis enligt nedanstående motivering.

För att komma tillrätta med bristerna på information 2013 har förvaltningen under 2014 tagit 
fram en policy för upplåtelse av allmän plats. Under året har förvaltningen också arbetat med 
implementering av den nya policyn och tagit fram kompletterande informationsmaterial.

Under perioden januari till augusti 2014 har ca 14 000 samtal kommit in till svarsgruppen. Av 
dessa har ca 11 500 (82 %) besvarats direkt av svarsgruppen. Vid samtalstid på i genomsnitt fem 
minuter ger detta ca 1 200 timmar mer produktionstid för verksamheterna.

Under perioden januari till augusti har 202 trädärenden kommit in till förvaltningen. Antal 
avslutade ärenden under samma period är 261, vilket ger ett utfall på 129 %. Målvärdet kan 
därmed anses uppfyllt för perioden.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Nöjd kundindex Stockholm 
Business Alliance (markupplåtelse)

53 74 Uppnås ej

Andel besvarade frågor direkt i 
svarsgruppen, procent

82 % 76 % Uppnås

Andel återkopplade trädärenden 
inom 6 månader (fr o m år 2015 ny 
rutin)

129 % 80 % Uppnås

Vår verksamhet är välkänd och präglas av delaktighet, förtroende och 
insyn

Nämnden bedömer att målet uppnås delvis enligt nedanstående motivering. Indikatorer och 
målvärden avser hela Samhällsbyggnad Gävle.

Under perioden har 39 pressutskick genererat 59 artiklar och inslag varav 76 % var positiva och 
24 % var negativa. De som var övervägande negativa och som därmed drar ner siffrorna är 
artiklar/inslag om Limöbryggan och arkitekttävlingen för Slottstorget.

Antal dialogmöten för 2013 var 13 st vilket leder till målvärdet 15 st (alltså en ökning med 12 %) 
för 2014. Förvaltningen bedömer att målet uppnås under året.

Till exempel har avdelningen Gata och park haft dialogmöte med SLU om Forsbacka 
Herrgårdspark och Brynäsgruppen har haft två möten.
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Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Artiklar och inslag ska spegla SBG:s 
verksamhet positivt i de 
traditionella medierna (TV, radio, 
press)

76 % >80 % Uppnås 
delvis

Antal genomförda dialogmöten +12 % Ok Uppnås

Andelen medborgare som upplever Gävle som tryggt, tillgängligt och 
välskött har ökat

Nämnden bedömer att målet uppnås delvis enligt nedanstående motivering.

Nöjd kundindex; Kritik på teknik kommer att mätas under 2016. Övriga undersökningar (av 
SCB) kommer att genomföras under 2014. Förvaltningens bedömning är att målvärdet på 56 i 
trygghetsfrågorna inte kommer att uppnås. Under de senaste två åren har nöjd regionindex 
uppgått till 52 och därmed tror inte förvaltningen att det är möjligt att öka regionindexet med 4 
enheter.

Inom Samhällsbyggnad Gävle är tillgänglighetsfrågorna ett naturligt inslag i de operativa 
verksamheterna. I verksamhetsplanen för Samhällsbyggnad Gävle 2014 anges en aktivitet för 
framtagande, implementering och genomförande av en årsplan utifrån 
tillgänglighetsprogrammet.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Trygghet enligt NöjdRegionIndex, 
SCB

56 Mindre 
avvikelse

Uppnås 
delvis

Genomförda aktiviteter enligt 
årsplan för 
Tillgänglighetsprogrammet

>80 % Mindre 
avvikelse

Uppnås 
delvis

NöjdKundIndex, Kritik på teknik, 
SKL

0 Ok Uppnås

Renhållning parker och allmänna 
platser enligt NöjdMedborgarIndex, 
SCB

>6,3 Ok Uppnås

NöjdKundIndex, Kritik på teknik, SKL, mätningen genomförs var tredje år. 

4.1.2 Medarbetare

Indextalet för framgångsrika medarbetare ska vara minst på samma nivå 
som för kommunen som helhet.

Nämnden bedömer att målet uppnås.

Arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret ligger hos tekniska nämnden med undantag av 
chefer för myndighetsutövning. Ansvar för dem ligger hos byggnads- och miljönämnden.

Förvaltningen kommer att satsa ytterligare på aktiviteter för framgångsrika medarbetare i höst, 
då medarbetarna kommer att arbeta med arbetsgivarvarumärket. En HR-strategi har tagits fram 
och kommer att fastställas under hösten. Strategin innehåller bl a satsningar på feedback och 
nämnda arbetsgivarvarumärke. Feedback likväl som arbetet med arbetsgivarvarumärket syftar 
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till att hjälpa medarbetare att ta ansvar och driva på förvaltningens och sin egen utveckling, det 
vill säga att utöva ett aktivt medarbetarskap.

Förvaltningen fortsätter med kvalitetsarbete genom kartläggning av arbetsprocesser i syfte att 
tydliggöra uppdraget men även för att minska arbetsrelaterad utmattning. Målet är att starta 
nyrekryteringar så tidigt som möjligt för att möjliggöra överlappning och kompetensöverföring. 
Medarbetarna erbjuds kompetensutveckling i form av olika utbildningsinsatser.

Utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts. Utvecklingsområden som 
har framkommit är förbättrad dialog med skyddskommittén samt uppföljning av att riktlinjerna 
för arbetsmiljöarbetet följs.

Utvärdering av internkommunikationen påvisar att informationen på Ankaret och 
förvaltningsfika har förbättrats.

Avdelningarna har gjort handlingsplaner utifrån resultatet från MAU 2013.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Medarbetarundersökning, MAU, 
framgångsrika medarbetare (index)

Ok Uppnås

Indextalen för ledarskapet och målkvaliteten ska vara bättre än för 2011.

Nämnden bedömer att målet uppnås.

Arbetsgivaransvaret samt arbetsmiljöansvaret ligger hos tekniska nämnden, med undantag av 
chefer för myndighetsutövning. Ansvar för dessa ligger hos byggnads- och miljönämnden.

En handlingsplan har utarbetats utifrån MAU-resultat, för att minska chefernas stress. För att 
minska den arbetsrelaterade utmattningen i ledningsgruppen har flertalet avdelningar utsett 
gruppsamordnare som avlastar cheferna i det dagliga arbetet. För att utveckla ledarskapet 
genomför ledningsgruppen ett arbete med feedback, som sedan kan utvecklas ute på 
avdelningarna.

Ledningsgruppen har arbetat med målkvalitén genom ett nytt upplägg i verksamhetsplanen. 
Fler mål ska inte läggas till innan något gammalt tas bort. Cheferna förtydligar och förklarar 
också målen vid medarbetarsamtal.  Flera avdelningar har genomfört eller planerar 
grupputveckling med hjälp av konsult samt med hjälp av beteendevetare på 
företagshälsovården. I samband med årets löneöversyn har varje chef kopplat uppdraget och 
målen till varje medarbetare i lönesamtalen. I juni genomförde förvaltningen en mycket lyckad 
förvaltningsdag om arbetsgivarvarumärket. Eftersom medarbetarundersökningen genomförs 
vartannat år saknas målvärden för 2014. Målvärdet för ledarskapsindex 2015 är >72 och >70 för 
målkvalitet. Genom ovanstående aktiviteter bedömer nämnden att ledarskapsindex förbättras 
under 2014. 

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Medarbetarundersökning, MAU, 
ledarskapsindex

Ok Uppnås

Medarbetarundersökning, MAU, 
index målkvalitet

Ok Uppnås

Jämix och konkurrenskraftiga löner ska vara lika eller bättre än tidigare år.

Nämnden bedömer att målet uppnås.
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Jämixtalet för föregående år tas fram årsvis i januari och redovisas av Nyckeltalsinstitutet i 
mars. För 2013 var utfallet 146. Prognosen är att förvaltningen utifrån åtgärderna under året 
kommer att uppnå detta utfall även 2014. En åtgärd som förvaltningen arbetat mycket med är 
att få allt fler jämställda yrkesgrupper. Det finns nu ett utkast till jämställdhets- och 
likabehandlingsplan för 2014-2017.

Statistik för konkurrenskraftiga löner saknas i dagsläget. Lönestatistik för konkurrenskraftiga 
löner erhålls i samband med lönekartläggningen under hösten 2014. Utifrån den kartläggning 
för konkurrensutsatta yrkesgrupper på förvaltningen som gjordes i inför löneöversynen 2014, 
har satsningar gjorts för vissa yrkesgrupper. Detta borde leda till att förvaltningen uppnår 
målvärdet.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Jämix index 146 >144 Uppnås

Konkurrenskraftiga löner 3 Ok Uppnås

Konkurrenskraftiga löner mäts genom placering i 7-stadsgruppen där 1 är högst. 

Personalredovisning

Personalstruktur

2014-08-31

Årsarbetare Antal anställda
Genomsnittlig 
sysselsättnings
grad

Genomsnittlig 
ålder

Tillsvidare Visstid Tillsvidare Visstid Tillsvidare Tillsvidare

Kvinnor 87,5 7 89 7 98,3 44,4

Män 65,5 5 66 5 99,3 44,1

Totalt 153,0 12 155 12 98,7 44,3

Analys
Den 1 mars lämnade avdelningen Markbyggarna Samhällsbyggnad Gävle och blev ett 
dotterbolag till Gavlefastigheter AB. Ca 60 tillsvidareanställda medarbetare övergick då till det 
nybildade bolaget. Dessa var främst män med en högre genomsnittlig ålder än övriga 
medarbetare på förvaltningen. Genom verksamhetsövergången förändrades därför 
könsfördelningen och ålderstrukturen. Idag har förvaltningen fler kvinnor än män och den 
genomsnittliga åldern för män har sjunkit betydligt, vilket också påverkat den totala 
genomsnittliga åldern.

Den 23 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att parkeringsverksamheten inom tekniska 
nämndens område övergår till Gavlefastigheter AB eller dess dotterbolag genom 
verksamhetsövergång senast vid årsskiftet 2014/2015. Genom verksamhetsövergången övergår 
11 parkeringsvakter och servicetekniker till den nya organisationen. I och med att arbetsgruppen 
har en jämställd könsfördelning och en åldersfördelning som i stort överensstämmer med övriga 
Samhällsbyggnad Gävle, påverkas inte könsfördelningen och åldersfördelningen nämnvärt 
genom denna övergång.

Alla erbjuds heltidstjänster på Samhällsbyggnad Gävle, vilket gör att den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden är hög på förvaltningen.
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Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning 2014-07-31 (%) 2013-07-31 (%) 2012-07-31 (%)

Total sjukfrånvaro* 2,46 2,84 3,45

- varav långtidssjukfrånvaro** 13,21 34,37 24,19

Sjukfrånvaro för kvinnor 3,44 3,17 4,14

Sjukfrånvaro för män 1,46 2,59 3,07

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år 
eller yngre

1,19 0,99 0,79

Sjukfrånvaro i åldergruppen, 30-49 år 2,73 4,39 3,30

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år 
eller äldre

2,55 1,93 4,31

* 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
Till skillnad från kommunens egen sjukstatistik, ingår i den lagstadgade sjukstatistiken även 
timanställda. Jämfört med motsvarande tid 2012 och 2013 har den totala lagstadgade 
sjukfrånvaron minskat. Minskningen beror framförallt på att männens totala sjukfrånvaro 
minskat. För kvinnorna har däremot den totala sjukfrånvaron ökat något jämfört med 
motsvarande tid 2013. Det kan konstateras att kvinnornas korta sjukfrånvaro har ökat, medan 
den långa sjukfrånvaron har minskat.

4.1.3 Hållbart samhälle

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

Nämnden bedömer att målet uppnås.

Detaljplaneändringar pågår i Västerbacken, Hille och i Ö Storhagen, Bomhus för att kunna 
förmedla mark för ett gruppboende inom vardera område.

Detaljplanearbete har startats på före detta Hemköpstomten, Parkvägen för att etablera bl a 
förskola.

Detaljplanelagd mark för verksamheter uppgick vid halvårsskiftet till 63 hektar.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Detaljplan för offentlig service, 
Tomter för särskilt boende/vård- 
och omsorgsboende

2 2 Uppnås

Detaljplan för offentlig service, 
tomter för förskolor

1 1 Uppnås

Hektar kommunal mark för 
verksamheter och offentliga lokaler

63 60 Uppnås
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Investeringar och exploatering bidrar till ett hållbart och attraktivt Gävle.

Nämnden bedömer att målet uppnås.

Alla investeringsobjekt som är planerade för 2014 kommer att starta under året och ca 80 % av 
de planerade aktiviteterna i investeringsplanen kommer att genomföras under året. Återstående 
20 % kommer att påbörjas under året men avslutas under 2015.

Ombyggda framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik har genomförts vid Ludvigsbergskolan i 
Valbo. Ett arbete pågår med framkomlighetsåtgärd i samband med att gång och cykelväg 
anläggs vid Mackmyravägen. Även vid Vasaskolan görs en framkomlighetsåtgärd.

Andelen cykelvägar i förhållande till bilvägar är 52 % vilket förvaltningen anser är ett mycket bra 
resultat, bland de högsta i landet och världen. Revidering av målvärdet kommer att ske inför 
2015.

Ett större projekt i centrum som avslutats under året är ombyggnationen av Västra Nygatan. Ett 
mindre projekt som pågår är omvandlingen av Navigationsparken.

Nystartade exploateringsprojekt för bostäder är S Hemlingby, V Lindbacka, kvarteret 
Runstenen och Parkvägen. För verksamheter har gator för Ersbo etapp 2 färdigställts och 
planering för Ersbo etapp 3 startat med detaljplaneläggning och tillhörande utredningar.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Genomförda aktiviteter enligt 
investeringsplan

80 >75% Uppnås

Genomförda aktiviteter enligt 
exploateringsplan

>75 % Ok Uppnås

Antal ombyggda 
framkomlighetsåtgärder för 
kollektivtrafik

3 3 Uppnås

Andel cykelvägar/bilvägar 52 % 63 % Uppnås ej

Antal ombyggda stadsmiljöer enligt 
Centrumplanen, Stora > 10 mnkr

1 >1 Uppnås

Antal ombyggda stadsmiljöer enligt 
Centrumplanen, Små < 10 mnkr

1 >1 Uppnås

Gävle har ett stadsbyggande av hög kvalitet och värdefulla kulturvärden 
bevaras.

Nämnden bedömer att målet uppnås.

Markanvisningstävling inom kvarteret Runstenen på Söder har genomförts med Prenova Bygg 
& Projektutveckling AB som vinnare. Den stora tävlingen om Slottstorget, Rådhusesplanaden 
och Å-rummet är i full gång.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Antal 
arkitekttävlingar/markanvisningstä
vlingar på kommunal 
tomtmark/allmän platsmark

2 >1 Uppnås
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Gävle är nominerad till "Årets stadskärna" genom målmedveten 
stadskärneutveckling senast år 2016.

Nämnden bedömer att målet uppnås.

Arbetet med årets stadskärna har tagit ny fart och många av aktiviteterna är utförda. Tyvärr 
kommer förvaltningen inte att hinna genomföra samtliga aktiviteter i handlingsplanen under 
2014.

Antalet gående vid mätpunkten Drottninggatan 18 har blivit något fler och sommarmånaderna i 
år var betydligt bättre än förra året. Fortsätter trenden så kan målet nås.

Antal gående på Västra Nygatan är 25 % fler i augusti 2014 jämfört med augusti 2013.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Genomförda aktiviteter i 
handlingsplan för Årets stadskärna

100 % Ok Uppnås 
delvis

Antal besökare till stadskärnan via 
Gävle Centrumsamverkans mätning 
via mätpunkt 
Stortorget/Drottninggatan

+4 % Ok Uppnås

Gävle nominerad till Årets 
stadskärna senast år 2016

Ok Uppnås

Samarbetet med högskolorna och universiteten är gott.

Nämnden bedömer att målet uppnås delvis enligt nedanstående motivering. Indikatorer och 
målvärden avser hela Samhällsbyggnad Gävle.

Förvaltningen deltar i programråd med Högskolan i Gävle för GIS, lantmäteriet, bygglov, 
samhällsplanering, samt miljö- och hälsoskydd. Övriga verksamheter inom förvaltningen deltar 
inte i samarbetet.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Deltagandet i programråd 5 8 Uppnås 
delvis

Ansvariga i 
kurser/forskningsprojekt

3 Mindre 
avvikelse

Uppnås 
delvis

Vi kan erbjuda praktikplatser och handledning för 
arbetsmarknadsåtgärder.

Nämnden bedömer att målet uppnås. Målvärdena och indikatorerna avser hela 
Samhällsbyggnad Gävle.

Förvaltningen har under perioden haft 12 sommarjobbare eller praktikanter och prognosen är 
att målet kommer att uppnås under året. Förvaltningen deltar vid sju examensarbeten och 
kommer därmed att uppnå målet på helårsbasis. Målet vad gäller arbetsmarknadsåtgärder 
uppnås också.

Sommarjobbare och praktikanter är en viktig del i den proaktiva rekryteringen. Genom att 
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anställa studenter från rätt utbildningsprogram under deras studietid, marknadsför sig 
Samhällsbyggnad Gävle som en attraktiv arbetsgivare för avsedd målgrupp.

Genom att anställa medarbetare med hjälp av arbetsmarknadsåtgärder skapas möjlighet för 
förvaltningen att genomföra viktig verksamhet och bidra till en meningsfull och utvecklande 
sysselsättning.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Sommarjobb och praktik 12 15 Uppnås

Examensarbeten 7 7 Uppnås

Arbetsmarknadsåtgärder 4 4 Uppnås

Fler gävlebor ska uppleva Gävles parker och naturområden stimulerande 
och långsiktigt hållbara.

Nämnden bedömer att målet uppnås.

Resultatet av SCB-mätningen presenteras i december 2014. Bedömningen är att målvärdet på 
7,9 kommer att uppnås. Lekplatsen i Björke är klar och Stenebergsparken kommer att rustas 
upp under året. Tillgänglig spårsatsning i Sätraskogen har påbörjats och fortsätter under 2015. 
Arbetet med en Grönstrategi har blivit försenat och beslut kommer att tas 2016.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Upplevelse av tillgång till parker, 
grönområden och natur enligt Nöjd 
regionindex, SCB

7,9 Ok Uppnås

Antal lekplatser som nyanläggs 1 1 Uppnås

Antal lekplatser som rustas 1 1 Uppnås

En Grönstrategi beslutas under 
2015

Större 
avvikelse

Uppnås ej

Gävle har ett centralt stadsbad i Gavleån.

Nämnden bedömer att målet uppnås delvis, enligt nedanstående motivering.

Anläggningen av stadsbadet kommer att påbörjas under 2014 och etapp 1 av badet kommer att 
vara färdigställd under 2015.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Stadsbad anläggs 1 Mindre 
avvikelse

Uppnås 
delvis
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Tillsyn och övervakning inom miljöområdet sker strategiskt och säkrar en 
hållbar livsmiljö och god hälsa.

Nämnden bedömer att målet uppnås delvis, enligt nedanstående motivering.

Aktiviteter enligt Miljöstrategiska programmets årsplan finns med i Samhällsbyggnad Gävles 
verksamhetsplan.

Diskussion pågår med bland annat Gävle Vatten AB om innehåll i åtgärdsprogrammet för 
deponin i Åbyfors. En projektgrupp tillsätts för att ta fram en åtgärdsplan för deponin i Avan.

Dagvattenproblematiken vid Västra vägen har åtgärdats för att höja vattenkvalitén i Gavleån.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Genomförda aktiviteter enligt 
årsplan för Miljöstrategiskt program

>80 % Mindre 
avvikelse

Uppnås 
delvis

Gävle har ett hållbart resande och en trafiksäker miljö.

Nämnden bedömer att målet uppnås delvis, enligt nedanstående motivering.

De fem passager som byggs i år är: två vid cirkulationen vid Hagaströmsutfarten, över Södra 
Skeppsbron vid Fiskargatan, över Upplandsgatan där cykelbanan byter sida samt över 
Furuviksvägen vid Myrbackaleden. Målvärdet på 50 % är redan uppnått.

Resandet med stadsbussarna har minskat med 4 % jämfört med samma period 2013. Sämre 
framkomlighet genom stan och hållplatsomläggningarna med anledning av framdragning av 
fjärrkyla har troligtvis bidragit till minskat resande. Även den varmare vintern jämfört med 
förra året kan ha bidragit till minskningen.

Det har varit en mycket fin vår för cykling och målet för 2015 uppnåddes redan år 2013 så 
förvaltningen har goda förhoppningar att målet uppnås även i år. Jämfört med samma period 
förra året är vardagsmedeldygnstrafiken 10 procent högre i år.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Andel hastighetssäkrade (30 km/h) 
passager med många prioriterade 
och oskyddade trafikanter på 
huvudvägnätet

50 % 50 % Uppnås

Antal resor med stadsbusstrafik/år 3 660 135 7 300 000 Uppnås ej

Antal cyklister vid teatern (ådt) 1 685 1 600 Uppnås

4.1.4 Ekonomi

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

Nämnden bedömer att målet uppnås delvis, enligt nedanstående motivering.

Under årets första åtta månader uppgår självfinansieringsgraden till 26 %, målvärdet anses 
därmed uppfyllt. Den milda vintern har lett till låga kostnader för halkbekämpning. De övriga 
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verksamheterna beräknas att hålla sin budget på årsbasis. Osäkerheten ligger hos verksamheten 
vinterväghållning eftersom vädret är svårt att prognostisera.

Andel projekt i investeringsplanen som har mindre avvikelse än 5 % uppgår till 50 %. 15 projekt 
som har utfall under perioden har inte någon budget och är därför inte medräknade i 
ovanstående avvikelserapportering. Flertalet av projekten utan budget avser projekt som 
avslutats tidigare år, men där kostnader för bl.a. besiktningar har kommit senare. För flera 
projekt där budgeten ligger 2015 och framåt har projektering redan påbörjats och kostnader har 
därför uppkommit under 2014. Utfallet för dessa icke budgeterade projekt är ca 2,8 mnkr. Total 
investeringsbudget för 2014 är ca 80 mnkr.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Självfinansieringsgrad (TN) 26 % 27 % Uppnås

Placering i 7-stadsgruppen, nivå på 
taxor och avgifter

3 Ok Uppnås

Andel projekt i Investeringsplanen 
som har mindre avvikelse än 5% av 
investeringsram

50 % >80 % Uppnås ej

Anläggningar underhålls på ett långsiktigt och ekonomiskt hållbart sätt.

Nämnden bedömer att målet inte uppnås, enligt nedanstående motivering.

Beräknad hållbarhet för asfaltsbeläggning beräknas för närvarande till ca 38 år. Ökningen mot 
tidigare prognos på 33 år beror på förändrade beläggningstyper i ett antal projekt. En 
kartläggning av bostadsvägar har gjorts och en plan för beläggningsunderhåll har tagits fram. 
Underhållsskulden för de inventerade bostadsgatorna beräknas uppgå till totalt ca 52 mnkr.

Målet för trafiksignaler kommer inte att uppnås, 2014 kommer den äldsta styrapparaten att vara 
25 år gammal.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Hållbarhet asfaltsbeläggning, antal 
år

38 30 Uppnås ej

Trafiksignaler, maximal ålder 25 19 Uppnås ej

4.2 Uppföljning av uppdragen
Inom uppdraget ”Skolan först” fortsätter förvaltningen att medverka i dialoger med Gävles 
skolor, bland annat i attitydprojekt om trafikmiljö och hållbart resande vid skolor. 
Samhällsbyggnad Gävle fortsätter att vara en förvaltning som tar emot elever för studiebesök 
och praktikplatser samt medverkar och för en aktiv dialog med Högskolan i Gävle.

Projektet Helt Enkelt Gävle fortsätter i samarbete med Näringsliv- och arbetsmarknad, 
Räddningstjänst och Socialtjänst. Implementering av gemensam företagsservice pågår.

Förvaltningen har flera utländska studiebesök och kontakter per år som berikar både 
verksamheten och höjer kompetensen hos medarbetare.

Uppdraget om att informera den regionala trafikmyndigheten om utvärdering av fria resor för 
pensionär i kollektivtrafiken har genomförts. Inga synpunkter har inkommit.
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4.3 Investeringsverksamhet
Av den totala investeringsbudgeten på 78,1 mnkr har ca 40 mnkr upparbetats under perioden. 
Enligt prognos kommer ca 71,5 mnkr att förbrukas under året. Avvikelsen beror på att vissa 
investeringar kommer att påbörjas under året men inte hinna färdigställas före årets slut.

Vid Gavlehov fortgår arbetet och ca 7,7 mnkr är budgeterade för 2014. Hittills i år har vi 
förbrukat 5,4 mnkr.

Bäckbron i Valbo har färdigställts under perioden. Hela investeringsutrymmet på 9,5 mnkr har 
förbrukats.

Projektet ombyggnation av Västra Nygatan är genomförd, men vissa kostnader återstår. 
Investeringsbudgeten för året var ca 8,3 mnkr, men enligt prognosen kommer endast 4,5 mnkr 
att förbrukas.

Arbetet pågår på Norrlandet och budgeten för projektet VA Norrlandet i år är 3,5 mnkr. 
Upparbetat så här långt i år är ca 1,5 mnkr. Projektet beräknas fortgå till och med år 2018.

Cirkulationsplats Hagaströmsutfarten har 8,8 mnkr i investeringsram för 2014 och av dessa har 
2,4 mnkr upparbetats fram till och med delår 2. Prognosen är att samtliga dessa medel kommer 
att upparbetas under 2014. 

4.4 Utvecklingsområde
Samhällsbyggnad Gävle driver under perioden flera viktiga projekt som utvecklar Gävle och 
hänger samman med den nya förvaltningens syfte:

 Centrumplanen går in i ett slutskede. Planen är antagen och övergår nu till 
genomförande med arkitekttävlingar om utformning och förberedande av byggande.

 Samhällsbyggnad Gävle ansvarar för en mängd åtgärder för att nå målen i det 
Miljöstrategiska programmet under kommande år.

 Den beslutade handlingsplanen Helt Enkelt Gävle pekar ut ett antal åtgärder för att 
underlätta och förenkla i kontakten mellan företag och förvaltning/myndighet. 
Förvaltningen fortsätter att arbeta enligt planen och har påbörjat implementeringen av 
företagsservice.

 Förvaltningen fortsätter projektet Helhetsplanering med syfte att höja kvaliteten i det 
byggda och öka kunskapen om samhällsbyggnadsprocessen som helhet.

 Projektmodellen XLPM har införts under 2013. En förfining och utveckling av modellen 
pågår under 2014.

 Utveckling av Norrlandet har gått in i ett genomförandeskede med VA-utbyggnad. 
Förvaltningen genomför detaljplaner, fastighetsbildning och förbättring av vägar.

 Översiktsplan Gävle kommun med utvecklingsplaner för kommunens mindre tätorter 
kommer att pågå under perioden.

 Översiktlig utredning för stadsdelen Hucken, etapp 3 på Gävle Strand pågår och 
kommer att göras klart under perioden.

 Gemensam satsning tillsammans med Gävle Centrumsamverkan pågår för att bli Årets 
stadskärna.

4.5 För verksamheten viktiga nyckeltal
Statistik/nyckeltal lämnas som bilaga, se Tekniska nämndens diarium DNR 14TN68-2  
Uppföljning och analys av verksamhetsstatistik har påbörjats. En utvärdering av dessa kommer 
att göras i slutet av 2015.
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4.6 Resultat och investeringar - Trafik, Park, Mark och 
Exploatering

(mnkr) Utfall 2014-08-
31

Utfall 2013-08-
31

Prognos Helår 
2014

Budget Helår 
2014

Verksamhetens 
intäkter 38,9 42,1 58,5 63,6

Personalkostnader -25,0 -22,7 -38,0 -39,1

Övriga kostnader -80,7 -100,9 -150,0 -150,3

Avskrivningar -24,1 -23,1 -35,5 -34,5

Internränta -19,5 -24,3 -32,0 -36,7

Resultat före 
kommunbidrag -110,4 -128,9 -197,0 -197,0

Kommunbidrag 131,3 132,3 197,0 197,0

Årets resultat 20,9 3,4 0,0 0,0

Bruttoinvesteringar -40,9 -18,3 -71,5 -78,1

Avgår bidrag 0,4

Summa 
nettoinvesteringar -40,9 -18,3 -71,1 -78,1

Antal anställda 167 236

Redovisat resultat t.o.m. augusti månad uppgår till 20,9 mnkr (3,4 mnkr) och större delen av 
överskottet kan härledas till beläggnings- och parkverksamhet. Dessa verksamheter är 
säsongberoende och kostnaderna kommer att fortsätta att öka under hösten. 
Vinterväghållningen har överskott med 6,7 mnkr p.g.a. att kommunbidraget inte är periodiserat. 
En kostnadsökning förväntas under vinterhalvåret.

Färdtjänst och kollektivtrafik går bättre än budgeterat. Kommunfullmäktige har tagit beslut i 
juni att taxan för färdtjänst ska sänkas från och med 1 januari 2015. Därmed förväntas 
färdtjänstresandet att öka.

Nämnden prognostiserar ett noll resultat med reservation för vinterväghållning och snömängd.

Periodens utfall avseende investeringar uppgår till ca 40,9 mnkr (18,1 mnkr) av totala 
investeringsutrymmet på ca 80 mnkr. Beställningar av investeringsarbetena har gjorts men 
genomförandet är inte slutfört.

Nämnden prognostiserar att investeringsverksamheten kommer att uppgå till ca 71,5 mnkr. 
Avvikelsen beror på att vissa investeringar som påbörjats under året inte kommer att hinna 
färdigställas före årets slut.

4.7 Resultat och investeringar - Markbyggarna

(mnkr) Utfall 2014-08-
31

Utfall 2013-08-
31

Prognos Helår 
2014

Budget Helår 
2014

Verksamhetens 
intäkter 12,2 73,8

Personalkostnader -6,4 -24,6

Övriga kostnader -7,7 -48,8

Avskrivningar -0,3 -1,6

Internränta -0,2
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(mnkr) Utfall 2014-08-
31

Utfall 2013-08-
31

Prognos Helår 
2014

Budget Helår 
2014

Resultat före 
kommunbidrag -2,2 -1,4

Kommunbidrag

Årets resultat -2,2 -1,4

Bruttoinvesteringar

Avgår bidrag

Summa 
nettoinvesteringar

Antal anställda

Periodens utfall uppgår till -2,2 mnkr och avser januari-februari 2014. Det negativa utfallet 
beror på den snöfattiga starten av året. P.g.a. bristen på snö och att det därmed inte har behövts 
någon snöröjning av högre grad har Markbyggarna ej kunnat fakturera på den nivå som 
motsvarar de fasta kostnaderna.

4.8 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling
Tekniska nämnden bedömer att intäkterna för arrenden och tomträtter inte kommer att kunna 
höjas mer än marginellt. Översyn av parkeringsverksamheten har genomförts under 2014 och 
verksamheten kommer att ordnas under Gavlefastigheter eller dess dotterbolag från och med 
2015. Nämnden kommer också att göra översyn av taxor för kommunal parkering och detta 
kommer att ge effekt under 2015. I och med den nya beställarorganisationen kommer nämnden 
att ha bättre kostnadskontroll avseende årsbeställningar och tilläggsbeställningar och därmed få 
bättre styrning och effektivitet i verksamheten. Färdtjänstresandet förväntas öka under 2015 
eftersom beslut tagits om att sänka taxan.

En kartläggning av bostadsvägar har gjorts och en plan för beläggningsunderhåll har tagits 
fram. Underhållsskulden för de inventerade bostadsgatorna beräknas uppgå till totalt ca 52 
mnkr. två tredjedelar av kommunens bostadsgator kvarstår att inventera. Även inventering av 
kommunens infartsleder och huvudgator återstår och därmed kan den totala kostnaden för 
underhållsskulden för beläggning inte anges i dagsläget. Inventering av kommunens 199 broar 
pågår och även där kan nämnden konstatera stora underhållsskulder. Om inte reinvestering 
genomförs under kommande planperiod kommer driftkostnaderna öka markant och få 
eventuella konsekvenser i form avstängning av biltrafik på vissa broar.

Nämnden kan konstatera att kommunens trafiksignaler är gamla med ökade driftkostnader som 
följd (enligt beräkning ca 900 tkr i extra kostnader per år).

4.9 Sammanfattning av de viktigaste händelserna
 Förvaltningen fortsätter att förnya centrum, för att stärka handel och stadsliv. 

Ombyggnationen av Västra Nygatan har färdigställts, den blev klar i juni och firades 
med en invigning. Syftet med projektet var att rusta upp material och möbler på 
ytterligare en gata i anslutning till Stortorget.

 Viktiga insatser har genomförts för att främja det hållbara resandet. Cykelprioriterade 
pendlarstråk har börjat anläggas ut mot Bomhus över Brynäs och ut mot Valbo. Syftet är 
att cykel ska prioriteras före bil på dessa sträckor.

 Beslut har fattats att parkeringsvakterna ska bli ett dotterbolag till Gavlefastigheter AB 
vid årsskiftet. Planering av ett överlämnande sker under hösten.
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4.10Bilaga 1 Personalstatistik

Personalstruktur

2014-08-31 2013-08-31

Årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 87,5 65,6 153,1 87,0 120,7 207,7

Visstid 7 5 12 14,8 12,0 26,8

Totalt 94,5 70,6 165,1 101,8 132,7 234,5

2014-08-31 2013-08-31

Antal 
anställda

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 89 66 155 88 121 209

Visstid 7 5 12 15 12 27

Totalt 96 71 167 103 133 236

Analys
Den 1 mars lämnade avdelningen Markbyggarna Samhällsbyggnad Gävle och blev ett 
dotterbolag till Gavlefastigheter AB. Ca 60 tillsvidareanställda medarbetare övergick då till det 
nybildade bolaget. Dessa var främst män. Idag har därför förvaltningen fler kvinnor än män. 
Genom att Markbyggarna också hade förhållandevis många säsongsanställda, har också antalet 
visstidsanställda minskat jämfört med 2013.

Den 23 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att parkeringsverksamheten inom Tekniska 
nämndens område övergår till Gavlefastigheter AB eller dess dotterbolag genom 
verksamhetsövergång senast vid årsskiftet 2014/2015. Genom verksamhetsövergången övergår 
11 parkeringsvakter och servicetekniker till den nya organisationen. I och med att arbetsgruppen 
har en jämställd könsfördelning påverkas inte könsfördelningen på förvaltningen nämnvärt 
genom övergången. 

Genomsnittlig ålder

Anställningsform Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor 44,4 44,4 45,7

Män 44,1 45,9 46,9

Totalt 44,3 45,2 46,3

Visstid Kvinnor 38,0 38,1 35,4

Män 29,8 32,3 40,1

Totalt 34,6 35,5 37,4

Totalt Kvinnor 43,9 43,5 43,7

Män 43,1 44,6 46,3

Totalt 43,6 44,1 45,3
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Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

Anställningsform Kön Upp till 
29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år

60 år 
eller 
äldre

Tillsvidare Kvinnor 7 31 21 15 15

Män 13 17 12 10 14

Totalt 20 48 33 25 29

Visstid Kvinnor 2 3 1 1 0

Män 1 4 0 0 0

Totalt 3 7 1 1 0

Totalt Kvinnor 9 34 22 16 15

Män 14 21 12 10 14

Totalt 23 55 34 26 29

Analys
I och med att Markbyggarna lämnat förvaltningen har genomsnittsåldern för män sjunkit. Den 
totalt sett största åldersgruppen på förvaltningen är mellan 30-39 år. Detta gör det viktigt att 
förvaltningen fortsätter att fokusera på möjligheten att förena arbete och föräldraskap. På 
försommaren fick Samhällsbyggnad Gävle Nyckeltalsinstitutets utmärkelse för bästa 
jämställdhetsindex i Gävle kommunkoncern. En annan förhållandevis stor arbetsgrupp är 
medarbetare 60 år eller äldre. Många medarbetare på förvaltningen väljer idag att arbeta till 67 
år. Ett stort arbete görs och kommer att göras för att generationsväxlingen ska bli så smidig som 
möjligt. Detta innebär också att anpassa behovet av medarbetare, så att det överensstämmer 
med de krav som ställs på verksamheten framöver och att förvaltningen får behålla 
nyckelkompetenser.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2014-08-31 (%) 2013-08-31 (%) 2012-08-31 (%)

Tillsvidare Kvinnor 98,3 98,9 98,7

Män 99,3 99,7 99,2

Totalt 98,7 99,4 99,1

Visstid Kvinnor 100 98,3 93,9

Män 100 100 100

Totalt 100 99,1 96,5

Totalt Kvinnor 98,4 98,8 97,8

Män 99,4 99,8 99,3

Totalt 98,8 99,3 98,7
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Antal medarbetare per sysselsättningsgradsintervall

Antal medarbetare per 
sysselsättningsgradsintervall 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Anställningsform Kön Hel
-tid

Del
-tid 
75-
99 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Hel
-tid

Del
-tid 
75-
79 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Hel
-tid

Del
-tid 
75-
99 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Tillsvidare Kvinnor 86 0 3 86 14,5 4,2 77 0 2,5

Män 64 2 0 119 4,0 1,8 139 1,4 0,7

Totalt 150 2 3 205 18,5 6,0 216 1,4 3,2

Visstid Kvinnor 7 0 0 14 13,5 8,7 16 5,3 10,5

Män 5 0 0 12 7,0 6,3 14 0 0

Totalt 12 0 0 26 20,5 15,0 30 5,3 10,5

Totalt Kvinnor 93 0 3 100 28,
0

12,9 93 5,3 13,0

Män 69 2 0 131 11,0 8,1 153 1,4 0,7

Totalt 162 2 3 231 39,
0

21,0 246 6,7 13,7

Analys
Alla erbjuds heltidstjänster på Samhällsbyggnad Gävle. Den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden är därför hög och bland de högsta i Gävle kommun. Statistiken mellan 
2013 och 2014 påverkas delvis av att Markbyggarna lämnat förvaltningen.

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro 2014-07-31 2013-07-31 2012-07-31

Kön Dagar Procent Dagar Procent Dagar Procent

Nettoarbetstid Kvinnor 14994 76,5 16414 79,9 14959 78,6

Män 12125 81,6 22862 82,6 27418 83,7

Totalt 27119 78,7 39276 81,4 42377 81,8

Sjukdom totalt 
antal dagar

Kvinnor 579 3,0 646 3,1 767 4,0

Män 124 0,8 695 2,5 968 3,0

Totalt 703 2,0 1341 2,8 1735 3,3

Barnledighet Kvinnor 1472 7,5 1001 4,9 984 5,2

Män 700 4,7 1061 3,8 740 2,3

Totalt 2172 6,3 2062 4,3 1724 3,3

Semester/Ferier Kvinnor 2035 10,4 2094 10,2 1875 9,9

Män 1538 10,4 2885 10,4 3475 10,6

Totalt 3573 10,4 4979 10,3 5350 10,3

Studier Kvinnor 52 0,3 77 0,4 104 0,5

Män 200 1,3 104 0,4 62 0,2

Totalt 252 0,7 181 0,4 166 0,3
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Arbetad tid och frånvaro 2014-07-31 2013-07-31 2012-07-31

Övrig frånvaro Kvinnor 465 2,4 309 1,5 344 1,8

Män 164 1,1 77 0,3 112 0,3

Totalt 629 1,8 386 0,8 456 0,9

Analys
På förvaltningen har de senaste åren inneburit en generationsväxling. De flesta som nyanställs 
på förvaltningen är mellan 30-39 år, vilket resulterat i att åldersgruppen blivit klart störst på 
förvaltningen. Åldersgruppen är också den grupp som bildar familj, vilket i sin tur resulterar i 
att barnledigheten ökar. Tyvärr innebär det också att kvinnornas nettoarbetstid minskar, 
beroende på framförallt att deras uttag av barnledighet är högre än för män. Det ska ändå 
framhållas att männens uttag av barnledighet också har ökat, en tendens som förvaltningen haft 
sedan tidigare år. Resultatet från Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex visade att skillnaden i 
uttag av föräldradagar under 2013 var litet mellan kvinnor och män och bäst bland förvaltningar 
och bolag i Gävle kommunkoncern. Samhällsbyggnad Gävle har också varit den mest jämställda 
förvaltningen i Gävle kommunkoncern både 2012 och 2013. På förvaltningen är det viktigt att 
underlätta för medarbetare att förena arbete med familjen, inte minst för att vi ska attrahera och 
behålla kompetent personal.

Övrig frånvaro kan exempelvis vara facklig tid.

Övertid

2014-08-31 2013-08-31

Kön Antal 
timmar

Utbetald 
ersättning

Beräknad 
kostnad 

för 
övertid i 

tid

Antal 
timmar

Utbetald 
ersättning

Beräknad 
kostnad 

för 
övertid i 

tid

Fyllnadstid Kvinnor 57,32 9196 2523 68 10499 1510

Män 25,55 5547 0 1,2 254 0

Totalt 82,87 14743 2523 69,2 10753 1510

Enkel 
övertid

Kvinnor 125,38 17954 21188 41,6 12340 0

Män 155,15 30698 15193 338 90415 0

Totalt 280,53 48652 36381 379,6 102755 0

Kvalificerad 
övertid

Kvinnor 647,15 159608 97910 558,5 209154 0

Män 2214,02 554747 278857 4182,1 1491581 0

Totalt 2861,17 714355 376767 4740,6 1700735 0

Analys
Jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år har framförallt den kvalificerade övertiden 
minskat, detta beror på att Markbyggarna lämnade förvaltningen. En förändring jämfört med 
tidigare år är också att övertiden allt mer tas ut i tid, inte i pengar. De största övertidsuttagen 
har tidigare år gällt Markbyggarna och parkeringsvakterna.
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Rekrytering och personalförsörjning

Nytillsättning Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor 4 7 5

Män 3 4 6

Totalt 7 11 11

Visstid Kvinnor 5 19 15

Män 6 17 11

Totalt 11 36 26

Totalt Kvinnor 9 26 20

Män 9 21 17

Totalt 18 47 37

Avgångar Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor 1 5 4

Män 4 9 8

Totalt 5 14 12

Visstid Kvinnor 1 4 2

Män 0 10 7

Totalt 1 14 9

Totalt Kvinnor 2 9 6

Män 4 19 15

Totalt 6 28 21

- varav pension Totalt 1 2 3

- varav ÖK-SAP Totalt 0 0 1

Analys
Jämfört med de senaste fyra åren har antalet nytillsättningar av tillsvidareanställda minskat 
under 2014. Den kraftiga minskningen av antalet beror på att Markbyggarna lämnat oss och att 
de säsongsanställda på Markbyggarna därför försvunnit från vår statistik.

Antalet avgångar har också minskat jämfört med motsvarande tid tidigare år. Även här påverkas 
statistiken av att Markbyggarna blivit dotterbolag till Gavlefastigheter AB.

Personalkostnader

Personalkostnader 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Personalkostnader inkl PO-pålägg (tkr) 56456 74917 74542

Genomsnittliga personalkostnader inkl PO per 
månad och årsarbetare (kr)

28495 26622 24768

Analys

4.11Bilagor
Bilaga 1: Statistik/nyckeltal
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5 Byggnads och miljönämnden

5.1 Målanalys

5.1.1 Medborgare och kunder

Andelen nöjda medborgare/kunder har ökat

Nämnden bedömer att målet uppnås.

Under perioden januari till augusti 2014 har ca 14 000 samtal kommit in till svarsgruppen. Av 
dessa har ca 11 500 (82 %) besvarats direkt av svarsgruppen. Vid samtalstid på i genomsnitt 5 
minuter ger detta ca 1 200 timmar mer produktionstid för verksamheterna.

Verksamheterna Bygglov och miljötillsyn står för en stor del av kommunens kontakter med 
näringslivet och har därför stor betydelse för hela kommunens betyg i NKI-undersökningen. 
NKI-undersökningen för år 2014 om kommunens service år 2013 visar på en fortsatt positiv och 
stabil trend i hur företagen uppfattar servicen hos förvaltningen. Utfall för bygglov var 69 (63) 
och för miljötillsyn 68 (66). Detta indikerar att det utvecklingsarbete som bedrivs har fått 
positiv effekt. Effektiviteten ligger i nivå med medelbetyget för de kommuner som ingår i 
undersökningen och är den faktor som har störst effekt på helhetsomdömet. Faktorn effektivitet 
bör därför vara prioriterad i det fortsatta förbättringsarbetet och fokusera på rutiner för 
handläggning.

Den 2 juli skedde förändringar i plan och bygglagen gällande lättnader vad gäller bygglovregler, 
sk Attefallshus mm. För att kunna lotsa kunderna så har förvaltningen tagit fram checklistor, 
nya blanketter samt lagt in ny information på förvaltningens sida på gavle.se.

Förbättringen i NKI-undersökningen är resultatet av flera års arbete med förbättring av 
struktur, bättre bemanning och ett stort engagemang för utvecklingsfrågor på förvaltningen.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Nöjd kundindex Stockholm 
Business Alliance (bygglov)

69 72 Uppnås 
delvis

Nöjd kundindex Stockholm 
Business Alliance (miljötillsyn)

68 72 Uppnås 
delvis

Andel besvarade frågor direkt i 
svarsgruppen, procent

82 % 76 % Uppnås

Vår verksamhet är välkänd och präglas av delaktighet, förtroende och 
insyn

Nämnden bedömer att målet uppnås delvis, enligt nedanstående motivering. Indikatorer och 
målvärden avser hela Samhällsbyggnad Gävle.

Under perioden har 39 pressutskick genererat 59 artiklar och inslag varav 76 % var positiva och 
24 % var negativa. De som var övervägande negativa och som därmed drar ner siffrorna är 
artiklar/inslag om Limöbryggan och arkitekttävlingen för Slottstorget. Medias bevakning har 
under perioden påverkats av pågående valrörelse vilket har lett till färre positiva inslag jämfört 
med första tertialet 2014.

Antal dialogmöten för 2013 var 13 st vilket leder till målvärdet 15 st (alltså en ökning med 12 %) 
för 2014. Tre "öppna hus" har anordnats under våren bland annat i Västerbacken för den nya 
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gruppbostaden. Ett "öppet hus" har även anordnats för Boklok i Vretbacka. Arbetet med 
Översiktsplan Gävle har även inneburit flera möten i Bergby, Norrsundet, Hedesunda och 
Forsbacka. Tre dialogmöten har hållits om Gävle strand Hucken. Förvaltningen bedömer att 
målet uppnås under året.

Byggnads- och miljönämnden beslutade på nämndssammanträdet i april om 
bygglovsverksamhetens tillsynsplan. Beslutet innebär att under år 2014 hanteras i första hand 
inkomna ärenden. Förvaltningen har fått extra medel för att tillsätta två tjänster 2015 för att 
arbeta med gamla tillsynsärenden. Beslutet innebär att vi under 2014 inte kommer att klara de 
uppställda målen avseende ärenden enligt gamla PBL.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Artiklar och inslag ska spegla SBG:s 
verksamhet positivt i de 
traditionella medierna (TV, radio, 
press)

76 % >80 % Uppnås 
delvis

Antal genomförda dialogmöten 8 % +12 % Uppnås

Andel avslutade ärenden; olovligt 
byggande enligt gamla PBL 1987:10

>33% Större 
avvikelse

Uppnås ej

Andel avslutade ärenden avseende 
olovligt byggande enligt PBL 
2010:900

>80 % Mindre 
avvikelse

Uppnås 
delvis

Andelen medborgare som upplever Gävle som tryggt, tillgängligt och 
välskött har ökat

Nämnden bedömer att målet uppnås delvis, enligt nedanstående motivering.

I verksamhetsplanen för Samhällsbyggnad Gävle 2014 anges en aktivitet för framtagande, 
implementering och genomförande av en årsplan utifrån tillgänglighetsprogrammet.

Förvaltningen arbetar med att lägga upp GIS-karta på gavle.se om tillgänglighet i Gävle. Arbetet 
kommer att fortsätta under 2015.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Genomförda aktiviteter enligt 
årsplan för 
Tillgänglighetsprogrammet

>80 % Mindre 
avvikelse

Uppnås 
delvis

5.1.2 Medarbetare

Indextalet för framgångsrika medarbetare ska vara minst på samma nivå 
som för kommunen som helhet.

Nämnden bedömer att målet uppnås.

Arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret ligger hos tekniska nämnden med undantag av 
chefer för myndighetsutövning. Ansvar för dem ligger hos byggnads- och miljönämnden.

Förvaltningen kommer att satsa ytterligare på aktiviteter för framgångsrika medarbetare i höst, 
då medarbetarna kommer att arbeta med arbetsgivarvarumärket. En HR-strategi har tagits fram 
och kommer att fastställas under hösten. Strategin innehåller bl a satsningar på feedback och 
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nämnda arbetsgivarvarumärke. Feedback likväl som arbetet med arbetsgivarvarumärket syftar 
till att hjälpa medarbetare att ta ansvar och driva på förvaltningens och sin egen utveckling, det 
vill säga att utöva ett aktivt medarbetarskap.

Kvalitetsarbetet fortsätter genom kartläggning av arbetsprocesser i syfte att tydliggöra 
uppdraget, men även för att minska arbetsrelaterad utmattning. Målet är att starta 
nyrekryteringar så tidigt som möjligt för att möjliggöra överlappning och kompetensöverföring. 
Medarbetarna erbjuds kompetensutveckling i form av olika utbildningsinsatser.

Utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts. Utvecklingsområden som 
har framkommit är förbättrad dialog med skyddskommittén samt uppföljning att riktlinjerna 
för arbetsmiljöarbetet följs.

Utvärdering av internkommunikationen påvisar att informationen har blivit bättre på Ankaret 
och förvaltningsfika.

Avdelningarna har skapat handlingsplaner utifrån resultatet från MAU 2013.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Medarbetarundersökning, MAU, 
framgångsrika medarbetare (index)

Ok Uppnås

Indextalen för ledarskapet och målkvaliteten ska vara bättre än för 2011.

Nämnden bedömer att målet uppnås.

Arbetsgivaransvaret samt arbetsmiljöansvaret ligger hos tekniska nämnden, med undantag av 
chefer för myndighetsutövning. Ansvar för dessa ligger hos byggnads- och miljönämnden.

En handlingsplan har utarbetats utifrån MAU-resultat, för att minska chefernas stress. För att 
minska den arbetsrelaterade utmattningen i ledningsgruppen har flertalet avdelningar utsett 
gruppsamordnare som avlastar cheferna i det dagliga arbetet. För att utveckla ledarskapet 
genomför ledningsgruppen ett arbete med feedback, som sedan kan utvecklas ute på 
avdelningarna. Ledningsgruppen har arbetat med målkvalitén genom ett nytt upplägg i 
verksamhetsplanen. Fler mål ska inte läggas till innan något gammalt tas bort. Cheferna 
förtydligar och förklarar också målen vid medarbetarsamtal. Flera avdelningar har genomfört 
eller planerar grupputveckling med hjälp av konsult samt med hjälp av beteendevetare på 
företagshälsovården. I samband med årets löneöversyn har varje chef kopplat uppdraget och 
målen till varje medarbetare i lönesamtalen. I juni genomförde förvaltningen en mycket lyckad 
förvaltningsdag om arbetsgivarvarumärket. Eftersom medarbetarundersökningen genomförs 
vartannat år saknas målvärden för 2014. Målvärdet för ledarskapsindex 2015 är >72 och >70 för 
målkvalitet. Genom ovanstående aktiviteter bedömer nämnden att ledarskapsindex förbättras 
under 2014. 

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Medarbetarundersökning, MAU, 
ledarskapsindex

Ok Uppnås

Medarbetarundersökning, MAU, 
index målkvalitet

Ok Uppnås

Jämix och konkurrenskraftiga löner ska vara lika eller bättre än tidigare år.

Nämnden bedömer att målet uppnås.

Jämixtalet för föregående år tas fram årsvis i januari och redovisas av Nyckeltalsinstitutet i 
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mars. För 2013 var utfallet 146. Prognosen är att förvaltningen utifrån åtgärderna under året 
kommer att uppnå detta utfall även 2014. En åtgärd som förvaltningen arbetat mycket med är 
att få allt fler jämställda yrkesgrupper. Det finns nu ett utkast till jämställdhets- och 
likabehandlingsplan för 2014-2017.

Statistik för konkurrenskraftiga löner saknas i dagsläget. Lönestatistik för konkurrenskraftiga 
löner erhålls i samband med lönekartläggningen under hösten 2014. Utifrån den kartläggning 
för konkurrensutsatta yrkesgrupper på förvaltningen som gjordes i inför löneöversynen 2014, 
har satsningar gjorts för vissa yrkesgrupper. Detta borde leda till att förvaltningen uppnår 
målvärdet.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Jämix index >144 Ok Uppnås

Konkurrenskraftiga löner 3 Ok Uppnås

Personalredovisning

Personalstruktur

2014-08-31

Årsarbetare Antal anställda
Genomsnittlig 
sysselsättnings
grad

Genomsnittlig 
ålder

Tillsvidare Visstid Tillsvidare Visstid Tillsvidare Tillsvidare

Kvinnor 87,5 7 89 7 98,3 44,3

Män 65,5 5 66 5 99,3 44,1

Totalt 153,0 12 155 12 98,7 44,3

Analys
Arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret ligger hos tekniska nämnden med undantag av 
chefer för myndighetsutövning. Ansvar för dessa ligger hos byggnads- och miljönämnden.

Den 1 mars lämnade avdelningen Markbyggarna Samhällsbyggnad Gävle och blev ett 
dotterbolag till Gavlefastigheter AB. Ca 60 tillsvidareanställda medarbetare övergick då till det 
nybildade bolaget. Dessa var främst män med en högre genomsnittlig ålder än övriga 
medarbetare på förvaltningen. Genom verksamhetsövergången förändrades därför 
könsfördelningen och ålderstrukturen. Idag har förvaltningen fler kvinnor än män och den 
genomsnittliga åldern för män har sjunkit betydligt, vilket också påverkat den totala 
genomsnittliga åldern.

Den 23 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att parkeringsverksamheten inom tekniska 
nämndens område övergår till Gavlefastigheter AB eller dess dotterbolag genom 
verksamhetsövergång senast vid årsskiftet 2014/2015. Genom verksamhetsövergången övergår 
elva parkeringsvakter och servicetekniker till den nya organisationen. I och med att 
arbetsgruppen har en jämställd könsfördelning och en åldersfördelning som i stort 
överensstämmer med övriga Samhällsbyggnad Gävle, påverkas inte könsfördelningen och 
åldersfördelningen nämnvärt genom denna övergång.

Alla erbjuds heltidstjänster på Samhällsbyggnad Gävle, vilket gör att den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden är hög på förvaltningen.
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Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning 2014-07-31 (%) 2013-07-31 (%) 2012-07-31 (%)

Total sjukfrånvaro* 2,46 2,84 3,45

- varav långtidssjukfrånvaro** 13,21 34,37 24,19

Sjukfrånvaro för kvinnor 3,44 3,17 4,14

Sjukfrånvaro för män 1,46 2,59 3,07

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år 
eller yngre

1,19 0,99 0,79

Sjukfrånvaro i åldergruppen, 30-49 år 2,73 4,39 3,30

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år 
eller äldre

2,55 1,93 4,31

* 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
Till skillnad från kommunens egen sjukstatistik, ingår i den lagstadgade sjukstatistiken även 
timanställda. Jämfört med motsvarande tid 2012 och 2013 har den totala lagstadgade 
sjukfrånvaron minskat. Minskningen beror framförallt på att männens totala sjukfrånvaro 
minskat. För kvinnorna har däremot den totala sjukfrånvaron ökat något jämfört med 
motsvarande tid 2013. Det kan konstateras att kvinnornas korta sjukfrånvaro har ökat, medan 
den långa sjukfrånvaron har minskat.

5.1.3 Hållbart samhälle

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

Nämnden bedömer att målet uppnås

Samhällsbyggnad Gävle har gjort detaljplaner som motsvarar cirka 272 nya lägenheter hittills i 
år. Troligen kommer flera planer som innehåller bostäder att antas under hösten/vintern 2014, 
varav prognosen är att målvärdet uppnås. Idag finns en planberedskap på ca 1200 bostäder. 
Eftersom två eller tre stora planer beräknas bli klara under 2014 så kommer planberedskapen 
att öka med ca 500 bostäder. Flera stora detaljplaner som innehåller bostäder har påbörjats, 
bland annat kvarteret Runstenen och kvarteret Sågbocken. Detaljplaner för småhusområden i 
Lindbacka kommer också att påbörjas. Exploateringsgraden för Hemlingby är fortfarande 
osäker, troligen högre än de 300 bostäder som var planerade från början. 

Arbetet med särskilda boenden/Vård o omsorgsboenden löper på. 2014 kommer förvaltningen 
producera två planer för särskilt boende i Västerbacken och Östra Storhagen.

Förvaltningen har gjort en ny detaljplan för Mårdvägens förskola som möjliggör en utbyggnad 
med två avdelningar. Olsbacka är ett område som har haft ett kraftigt underskott av 
förskoleplatser varför planen är strategiskt viktigt för att tillmötesgå efterfrågan i området. 
Förskolan i Hedvigslund bidrar också till att behovet av platser till stora delar kan täckas.
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Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Antal bostäder det finns 
planberedskap för efter PBL 1987:10

1 200 450 Uppnås

Antal nya byggrätter för bostäder i 
detaljplan

272 200 Uppnås

Detaljplan för offentlig service, 
Tomter för särskilt boende/vård- 
och omsorgsboende

2 2 Uppnås

Detaljplan för offentlig service, 
tomter för förskolor

1 1 Uppnås

Gävle har ett stadsbyggande av hög kvalitet och värdefulla kulturvärden 
bevaras.

Nämnden bedömer att målet uppnås då arbetet med planeringen har kommit igång på allvar på 
Norrlandet. 2015 kommer målet att överträffas då flera stora planer med kulturmiljöinriktning 
kommer att gå i mål. Hittills i år har tre planer med kulturmiljöskydd vunnit laga kraft, två på 
Norrlandet och en i Vårvik. Detaljplanen för kvarteret Krampesillen på Söder har antagits men 
ärendet överklagades och ligger för hantering hos Länsstyrelsen.

Gestaltningsfrågorna tar mer och mer utrymme i vår bygglovshantering. Framförallt har vi 
fokus på de stora byggprojekten men även i viktiga delar av staden. Checklistor mm arbetas nu 
fram för att säkra en god gestaltning och att denna fråga kan följas upp på ett bra sätt.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Antal detaljplaner som säkerställer 
kulturmiljövärden i områdesfokus 
+ ytterligare detaljplaner i 
kommunen (områdesfokus 
Norrlandet -2015, Villastaden 2015-
2017)

3 Områdesfok
us +3

Uppnås

Gävle är nominerad till "Årets stadskärna" genom målmedveten 
stadskärneutveckling senast år 2016.

Nämnden bedömer att målet uppnås.

Flera aktiviteter i handlingsplanen för Årets stadskärna pågår och kommer att vara färdiga 
under 2014 – 2015.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Genomförda aktiviteter i 
handlingsplan för Årets stadskärna

100 % Ok Uppnås

Gävle nominerad till Årets 
stadskärna senast år 2016

Ok Uppnås
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Samarbetet med högskolorna och universiteten är gott.

Nämnden bedömer att målet uppnås för byggnads- och miljönämndens verksamheter. 
Indikatorer och målvärden avser hela Samhällsbyggnad Gävle.

Förvaltningen deltar i programråd med Högskolan i Gävle för GIS, lantmäteri, bygglov, 
samhällsplanering, samt miljö- och hälsoskydd. Övriga verksamheter inom förvaltningen deltar 
inte i samarbetet. 

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Deltagandet i programråd 5 8 Uppnås 
delvis

Ansvariga i 
kurser/forskningsprojekt

3 Mindre 
avvikelse

Uppnås 
delvis

Vi kan erbjuda praktikplatser och handledning för 
arbetsmarknadsåtgärder.

Nämnden bedömer att målet uppnås. Målvärdena och indikatorerna avser hela 
Samhällsbyggnad Gävle.

Förvaltningen har under perioden haft 12 sommarjobbare eller praktikanter och prognosen är 
att målet kommer att uppnås under året. Förvaltningen deltar vid sju examensarbeten och 
kommer därmed att uppnå målet på helårsbasis. Målet vad gäller arbetsmarknadsåtgärder 
uppnås också.

Sommarjobbare och praktikanter är en viktig del i förvaltningens proaktiva rekrytering. Genom 
att anställa studenter från rätt utbildningsprogram under deras studietid, marknadsför sig 
Samhällsbyggnad som en attraktiv arbetsgivare för avsedd målgrupp.

Genom att anställa medarbetare med hjälp av arbetsmarknadsåtgärder skapas möjlighet för oss 
att genomföra viktig verksamhet och bidra till en meningsfull och utvecklande sysselsättning.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Sommarjobb och praktik 12 15 Uppnås

Examensarbeten 7 7 Uppnås

Arbetsmarknadsåtgärder 4 4 Uppnås

GIS-användandet i Gävle kommun har ökat.

Nämnden bedömer att målet uppnås.

Antalet användare i Gävle kommun uppgick redan 2013 till 1150. Bedömningen är att antalet 
användare kommer att uppgå till ca 2000 för 2014. Antal besök på Gävlekartan uppgick till 
9100 år 2013. Bedömningen är att målvärdet för antalet besökare 2014 kommer att uppnås.

Samhällsbyggnad Gävle har utökat antalet kartor och tjänster det mäts på. Förvaltningen har 
också en fortsatt hög produktion av nybyggnadskartor vilket gör att ”uttag av data” också ligger 
bra till.
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Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Antal användare (uttag av data) i 
Gävle kommun

650 Ok Uppnås

Antal besök på Gävlekartan på 
kommunens webbplats

9 200 Ok Uppnås

Gävle har ett centralt stadsbad i Gavleån.

Nämnden bedömer att målet uppnås.

Samhällsbyggnad Gävle har gjort flera provtagningar i Gavleån och endast två prover visar på 
att vattnet är tjänligt med anmärkning. Det handlar om något förhöjda bakterievärden men är 
fortfarande tjänligt. Majoriteten av proverna visar dock på tjänlig vattenkvalitet. Badet beräknas 
vara delvis klart under 2015.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Förbättrad vattenkvalitet i Gavleån(i 
provpunkt G11) visas via antal prov 
med anmärkning

2 1 Uppnås 
delvis

Förbättrad vattenkvalitet i Gavleån 
(i provpunkt G11) visas via antal 
prover som är otjänliga

0 0 Uppnås

Tillsyn och övervakning inom miljöområdet sker strategiskt och säkrar en 
hållbar livsmiljö och god hälsa.

Nämnden bedömer att målet uppnås delvis, enligt nedanstående motivering.

Aktiviteter enligt Miljöstrategiska programmets årsplan finns med i Samhällsbyggnad Gävles 
verksamhetsplan. Förvaltningen har anställt en energirådgivare på heltid och allmänheten får 
rådgivning varje vecka på biblioteket. Förvaltningen har deltagit vid Bomässan, ett effektivt sätt 
för att sprida information till allmänheten.

Livsmedelskontrollerna löper enligt plan för närvarande och det finns en fortsatt positiv trend i 
att förvaltningen utför allt fler kontroller. Miljöskyddsprojekt löper i stort sett enligt tidplan. 
Inom hälsoskydd är förhoppningen att komma ikapp nu när avdelningen åter har full 
bemanning.

Avdelningen Lantmäteri/GI har samordnat mätresurserna, vilket innebär att personal inte åker 
till samma ställe två gånger för att göra uppdrag. Detta leder till minskat antal resor i tjänsten.

En VA-strategi har tagits fram och kommer att beslutas i kommunfullmäktige under hösten. 
Arbete med VA-plan pågår.

Beslut avseende bildande av naturreservat i Sätraskogen har tagits under perioden. Bildandet av 
naturreservat på Limön pågår, samråd kommer att genomföras 2014 och beslut beräknas tas 
2015. En kulturmiljöinventering på Vitgrund har genomförts och en skötselplan kommer att tas 
fram. Tillgänglig information om de nya naturreservaten skrivs och förväntas bli klara under 
2014.

Hela förvaltningen har genomgått en utbildning i hur energiförbrukningen kan minskas.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår
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Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Genomförda aktiviteter i 
Tillsynsplan Miljö & Hälsa

>80 % Ok Uppnås

Genomförda aktiviteter enligt 
årsplan för Miljöstrategiskt program

>80 % Mindre 
avvikelse

Uppnås 
delvis

Gävle har ett hållbart resande och en trafiksäker miljö.

Förvaltningen kommer under hösten att arbeta fram en metod för hur restidskvoten ska 
beskrivas i kommunens detaljplaner. Troligen kommer metoden att vara färdig under 2015 
varför målet troligen bara delvis kommer att uppfyllas.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Andel av nya bostadsområden där 
restidskvoten är mindre än 1,5 för 
cykel och kollektivtrafik i 
förhållande till bil

80 % Mindre 
avvikelse

Uppnås 
delvis

5.1.4 Ekonomi

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

Nämnden bedömer att målet uppnås.

Under de första åtta månaderna uppgår självfinansieringsgraden till 51 %. Intäkterna ligger 
något under budgeterad nivå. Inkomstbortfallet kompenseras av lägre personalkostnader. 
Under resterande del av året beräknar nämnden att både intäkter och kostnader kommer att 
ligga något under budgeterad nivå.

En översyn av taxorna enligt PBL pågår under ledning av Sveriges kommuner och landsting.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Självfinansieringsgrad (BMN) 51 % 50 % Uppnås

Placering i 7-stadsgruppen, nivå på 
taxor och avgifter

3 Ok Uppnås

5.2 Uppföljning av uppdragen
Inom uppdraget ”Skolan först” har förvaltningen har haft en praktikant som har jobbat med 
inriktning mot förskolan. Uppdraget har varit att lära barn att använda moderna GIS-verktyg 
för att lära sig om avstånd och engelska ord, att kunna samarbeta och ta ansvar, lära sig 
kompassen samt kunna tolka en karta. Inventering av buller i skolor och förskolor har skett i 
samarbete med Gavlefastigheter och Utbildning Gävle. Samhällsbyggnad Gävle fortsätter att 
vara en förvaltning som tar emot elever för studiebesök och praktikplatser samt medverkar och 
för en aktiv dialog med Högskolan i Gävle.

Projektet Helt Enkelt Gävle fortsätter i samarbete med Näringsliv- och arbetsmarknad, 
Räddningstjänst och Socialtjänst. Implementering av gemensam företagsservice pågår.
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Ämnesområdena energi och miljö är prioriterade områden inom EU och Gävle kommun 2020.

Förvaltningen har flera utländska studiebesök och kontakter per år som berikar både 
verksamheten och höjer kompetensen hos våra medarbetare. I maj började kommunens GIS-
strateg. GIS-strategen har som uppdrag att fokusera på skola och omsorg, men har också knutit 
kontakter med övriga förvaltningar och bolag. IT har startat ett GIS Strategi program för bättre 
styrning, innehållande två projekt; Kartan som kommunikationskanal, samt ett projekt kring 
PSI och Geografisk Information.  Projektet ”Kartan som kommunikationskanal” syftar till att 
analysera och implementera en plattform som möjliggör för ”kartan” att bli en effektiv och 
attraktiv kommunikationskanal både internt- och externt. Applikationer skall möjliggöra för 
medborgare/kunder att på ett enkelt, intuitivt och användarvänligt sätt få tillgång till- samt 
bidra med adekvat information som är aktuell i livets alla skeenden.

5.3 Investeringsverksamhet
Nämnden bedömer att hela investeringsutrymmet på 1 mnkr kommer att utnyttjas. Nämndens 
investeringar avser kontorsmöbler samt nya möbler till cafeterian som byggdes om under våren. 
Under hösten kommer nämnden att investera i ett nytt arbetsfordon.

5.4 Utvecklingsområde
Samhällsbyggnad Gävle driver under perioden flera viktiga projekt som utvecklar Gävle och 
hänger samman med den nya förvaltningens syfte:

 Centrumplanen går in i ett slutskede. Planen är antagen och övergår nu till 
genomförande med arkitekttävlingar om utformning och förberedande av byggande.

 Samhällsbyggnad Gävle ansvarar för en mängd åtgärder för att nå målen i det 
Miljöstrategiska programmet under kommande år.

 Den beslutade handlingsplanen Helt Enkelt Gävle pekar ut ett antal åtgärder för att 
underlätta och förenkla i kontakten mellan företag och förvaltning/myndighet. Arbetet 
fortsätter enligt planen och har implementeringen av företagsservice har påbörjats.

 Förvaltningen fortsätter projektet Helhetsplanering med syfte att höja kvaliteten i det 
byggda och öka kunskapen om samhällsbyggnadsprocessen som helhet.

 Projektmodellen XLPM har införts under 2013. En förfining och utveckling av modellen 
pågår under 2014.

 Utveckling av Norrlandet har gått in i ett genomförandeskede med VA-utbyggnad. 
Förvaltningen genomför detaljplaner, fastighetsbildning och förbättring av vägar.

 Arbetet med Översiktsplan Gävle kommun med utvecklingsplaner för kommunens 
mindre tätorter kommer att pågå under perioden.

 Översiktlig utredning för stadsdelen Hucken, etapp 3 på Gävle Strand pågår och 
kommer att göras klart under perioden.

 Gemensam satsning tillsammans med Gävle Centrumsamverkan pågår för att bli Årets 
stadskärna.

 Projektet ”Kartan som kommunikationskanal”.   

5.5 För verksamheten viktiga nyckeltal
Statistik/nyckeltal lämnas som bilaga, se Byggnads- och miljönämndens diarium DNR 
14BMN42-4. Verksamhetsstatistik följs upp månatligen sedan flertalet år tillbaka. På grund av 
att verksamheterna är konjunkturberoende är det svårt att göra säkra analyser för framtiden.
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5.6 Resultat och investeringar

(mnkr) Utfall 2014-
08-31

Utfall 2013-
08-31

Prognos 
Helår 2014

Budget Helår 
2014

Verksamhetens intäkter 20,9 18,1 31,2 31,9

Personalkostnader -31,5 -29,6 -49,0 -49,6

Övriga kostnader -9,0 -10,7 -12,9 -13,2

Avskrivningar/nedskrivningar -0,2 -0,2 -0,3 -0,1

Internränta 20,8 0

Resultat före kommunbidrag -19,8 -1,6 -31,0 -31,0

Kommunbidrag 20,7 31,0 31,0

Årets resultat 0,9 -1,6 0,0 0,0

Bruttoinvesteringar -0,3 -0,3 -1,0 -1,0

Avgår bidrag 0

Summa nettoinvesteringar -0,3 -0,3 -1,0 -1,0

Redovisat resultat uppgår till 0,9 mnkr (-1,6 mnkr). Intäkterna ligger något under budgeterad 
nivå för de första åtta månaderna. Den budgeterade nivån på intäkterna beräknas bli något lägre 
under det resterande verksamhetsåret. Större delen av intäktsbortfallet kan härledas till 
förrättningsverksamheten hos den kommunala lantmäterimyndigheten. Personalkostnaderna 
ligger något under budgeterad nivå pga vakanta tjänster. Rekryteringar tog längre tid än 
beräknat men har nu genomförts. Kostnaderna för IT och hyror följer budget. Extra kostnader 
har tillkommit för annonsering vid rekrytering av chefstjänst. Nämnden bedömer att 
årsprognosen blir 0 resultat.

Nämnden bedömer att hela investeringsutrymmet på 1 mnkr kommer att utnyttjas under året. 
Under perioden har nämnden utnyttjat ca 0,3 mnkr (0,3 mnkr) av investeringsutrymmet.

5.7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling
Gävle växer och förvaltningen har betydelsefulla uppgifter att genomföra för att möjliggöra en 
växande stad. Vi planerar och förbereder för fler områden för bostäder och verksamhetslokaler 
för näringslivet vilket ger trygghet för den framtida ekonomin för nämnden samt kommunen i 
helhet. För byggnads- och miljönämnden innebär byggandet av bostäder och 
verksamhetslokaler intäkter för flertalet av verksamheterna t ex fysisk planering och bygglov. 
Den ökade tillväxten leder även till större behov av resurser. Verksamheterna inom nämnden är 
känsliga för konjunkturens upp- och nedgångar.

5.8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna
 Vi har en ökad kundnöjdhet med våra verksamheter bygglov samt miljö- och hälsa, i 

den senaste mätningen. Målmedvetet arbete med handlingsplanen Helt enkelt, med 
syfte att förenkla för kunderna ger nu resultat.

 Planberedskap för framtida bostäder är av stor vikt för att kunna möta en växande 
befolkning. Planberedskapen är idag på ca 1200 bostäder, vilket är relativt bra. Nya 
bostadsområden som planeras är Lindbacka 3, Hemköpstomten i Sörby och kvarteret 
Runstenen.

 Revidering av detaljplaner på Norrlandet pågår parallellt med VA-utbyggnaden. Syftet 
är att säkra kulturmiljöskyddet för värdefull bebyggelse, planlägga strandpromenad, 
möjliggöra fler bostäder och möta det förändringstryck som kommer med utbyggt VA.
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5.9 Bilaga 1 Personalstatistik

Personalstruktur

2014-08-31 2013-08-31

Årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 87,5 65,6 153,1 87,0 120,7 207,7

Visstid 7 5 12 14,8 12,0 26,8

Totalt 94,5 70,6 165,1 101,8 132,7 234,5

2014-08-31 2013-08-31

Antal 
anställda

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 89 66 155 88 121 209

Visstid 7 5 12 15 12 27

Totalt 96 71 167 103 133 236

Analys
Arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret ligger hos tekniska nämnden med undantag av 
chefer för myndighetsutövning. Ansvar för dessa ligger hos byggnads- och miljönämnden.

Den 1 mars lämnade avdelningen Markbyggarna Samhällsbyggnad Gävle och blev ett 
dotterbolag till Gavlefastigheter AB. Ca 60 tillsvidareanställda medarbetare övergick då till det 
nybildade bolaget. Dessa var främst män. Idag har därför förvaltningen fler kvinnor än män. 
Genom att Markbyggarna också hade förhållandevis många säsongsanställda, har också antalet 
visstidsanställda minskat jämfört med 2013.

Den 23 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att parkeringsverksamheten inom Tekniska 
nämndens område övergår till Gavlefastigheter AB eller dess dotterbolag genom 
verksamhetsövergång senast vid årsskiftet 2014/2015. Genom verksamhetsövergången övergår 
11 parkeringsvakter och servicetekniker till den nya organisationen. I och med att arbetsgruppen 
har en jämställd könsfördelning påverkas inte könsfördelningen på förvaltningen nämnvärt 
genom övergången.

Genomsnittlig ålder

Anställningsform Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor 44,4 44,4 45,7

Män 44,1 45,9 46,9

Totalt 44,3 45,2 46,3

Visstid Kvinnor 38,0 38,1 35,4

Män 29,8 32,3 40,1

Totalt 34,6 35,5 37,4

Totalt Kvinnor 43,9 43,5 43,7

Män 43,1 44,6 46,3

Totalt 43,6 44,1 45,3
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Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

Anställningsform Kön Upp till 
29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år

60 år 
eller 
äldre

Tillsvidare Kvinnor 7 31 21 15 15

Män 13 17 12 10 14

Totalt 20 48 33 25 29

Visstid Kvinnor 2 3 1 1 0

Män 1 4 0 0 0

Totalt 3 7 1 1 0

Totalt Kvinnor 9 34 22 16 15

Män 14 21 12 10 14

Totalt 23 55 34 26 29

Analys
I och med att Markbyggarna lämnat förvaltningen har genomsnittsåldern för män sjunkit. Den 
totalt sett största åldersgruppen på förvaltningen är mellan 30-39 år. Detta gör det viktigt att 
förvaltningen fortsätter att fokusera på möjligheten att förena arbete och föräldraskap. På 
försommaren fick Samhällsbyggnad Gävle Nyckeltalsinstitutets utmärkelse för bästa 
jämställdhetsindex i Gävle kommunkoncern. En annan förhållandevis stor arbetsgrupp är 
medarbetare 60 år eller äldre. Många medarbetare på förvaltningen väljer idag att arbeta till 67 
år. Ett stort arbete görs och kommer att göras för att generationsväxlingen ska bli så smidig som 
möjligt. Detta innebär också att anpassa behovet av medarbetare, så att det överensstämmer 
med de krav som ställs på verksamheten framöver och att förvaltningen får behålla 
nyckelkompetenser.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2014-08-31 (%) 2013-08-31 (%) 2012-08-31 (%)

Tillsvidare Kvinnor 98,3 98,9 98,7

Män 99,3 99,7 99,2

Totalt 98,7 99,4 99,1

Visstid Kvinnor 100 98,3 93,9

Män 100 100 100

Totalt 100 99,1 96,5

Totalt Kvinnor 98,4 98,8 97,8

Män 99,4 99,8 99,3

Totalt 98,8 99,3 98,7
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Antal medarbetare per sysselsättningsgradsintervall

Antal medarbetare per 
sysselsättningsgradsintervall 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Anställningsform Kön Hel
-tid

Del
-tid 
75-
99 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Hel
-tid

Del
-tid 
75-
79 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Hel
-tid

Del
-tid 
75-
99 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Tillsvidare Kvinnor 86 0 3 86 14,5 4,2 77 0 2,5

Män 64 2 0 119 4,0 1,8 139 1,4 0,7

Totalt 150 2 3 205 18,5 6,0 216 1,4 3,2

Visstid Kvinnor 7 0 0 14 13,5 8,7 16 5,3 10,5

Män 5 0 0 12 7 6,3 14 0 0

Totalt 12 0 0 26 20,5 15,0 30 5,3 10,5

Totalt Kvinnor 93 0 3 100 28,
0

12,9 93 5,3 13,0

Män 69 2 0 131 11,0 8,1 153 1,4 0,7

Totalt 162 2 3 231 39,
0

21,0 246 6,7 13,7

Analys
Alla erbjuds heltidstjänster på Samhällsbyggnad Gävle. Den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden är därför hög och bland de högsta i Gävle kommun. Statistiken mellan 
2013 och 2014 påverkas delvis av att Markbyggarna lämnat förvaltningen.

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro 2014-07-31 2013-07-31 2012-07-31

Kön Dagar Procent Dagar Procent Dagar Procent

Nettoarbetstid Kvinnor 14994 76,5 16414 79,9 14959 78,6

Män 12125 81,6 22862 82,6 27418 83,7

Totalt 27119 78,7 39276 81,4 42377 81,8

Sjukdom totalt 
antal dagar

Kvinnor 579 3,0 646 3,1 767 4,0

Män 124 0,8 695 2,5 968 3,0

Totalt 703 2,0 1341 4,9 1735 5,2

Barnledighet Kvinnor 1472 7,5 1001 4,9 984 5,2

Män 700 4,7 1061 3,8 740 2,3

Totalt 2172 6,3 2062 4,3 1724 3,3

Semester/Ferier Kvinnor 2035 10,4 2094 10,2 1875 9,9

Män 1538 10,4 2885 10,4 3475 10,6

Totalt 3573 10,4 4979 10,3 5350 10,3

Studier Kvinnor 52 0,3 77 0,4 104 0,5

Män 200 1,3 104 0,4 62 0,2

Totalt 252 0,7 181 0,4 166 0,3
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Arbetad tid och frånvaro 2014-07-31 2013-07-31 2012-07-31

Övrig frånvaro Kvinnor 465 2,4 309 1,5 344 1,8

Män 164 1,1 77 0,3 112 0,3

Totalt 629 1,8 386 0,8 456 0,9

Analys
På förvaltningen har de senaste åren inneburit en generationsväxling. De flesta som nyanställs 
på förvaltningen är mellan 30-39 år, vilket resulterat i att åldersgruppen blivit klart störst på 
förvaltningen. Åldersgruppen är också den grupp som bildar familj, vilket i sin tur resulterar i 
att barnledigheten ökar. Tyvärr innebär det också att kvinnornas nettoarbetstid minskar, 
beroende på framförallt att deras uttag av barnledighet är högre än för män. Det ska ändå 
framhållas att männens uttag av barnledighet också har ökat, en tendens som förvaltningen haft 
sedan tidigare år. Resultatet från Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex visade att skillnaden i 
uttag av föräldradagar under 2013 var litet mellan kvinnor och män och bäst bland förvaltningar 
och bolag i Gävle kommunkoncern. Samhällsbyggnad Gävle har också varit den mest jämställda 
förvaltningen i Gävle kommunkoncern både 2012 och 2013. På förvaltningen är det viktigt att 
underlätta för medarbetare att förena arbete med familjen, inte minst för att vi ska attrahera och 
behålla kompetent personal.

Övrig frånvaro kan exempelvis vara facklig tid.

Övertid

2014-08-31 2013-08-31

Kön Antal 
timmar

Utbetald 
ersättning

Beräknad 
kostnad 

för 
övertid i 

tid

Antal 
timmar

Utbetald 
ersättning

Beräknad 
kostnad 

för 
övertid i 

tid

Fyllnadstid Kvinnor 57,32 9196 2523 68 10499 1510

Män 25,55 5547 0 1,2 254 0

Totalt 82,87 14743 2523 69,2 10753 1510

Enkel 
övertid

Kvinnor 125,38 17954 21188 41,6 12340 0

Män 155,15 30698 15193 338 90415 0

Totalt 280,53 48652 36381 379,6 102755 0

Kvalificerad 
övertid

Kvinnor 647,15 159608 97910 558,5 209154 0

Män 2214,02 554747 278857 4182,1 1491581 0

Totalt 2861,17 714355 376767 4740,6 1700735 0

Analys
Jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år har framförallt den kvalificerade övertiden 
minskat. Detta beror på att Markbyggarna lämnade förvaltningen. En förändring jämfört med 
tidigare år är också att övertiden allt mer tas ut i tid, inte i pengar. De största övertidsuttagen 
har tidigare år gällt Markbyggarna och parkeringsvakterna.
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Rekrytering och personalförsörjning

Nytillsättning Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor 4 7 5

Män 3 4 6

Totalt 7 11 11

Visstid Kvinnor 5 19 15

Män 6 17 11

Totalt 11 36 26

Totalt Kvinnor 9 26 20

Män 9 21 17

Totalt 18 47 37

Avgångar Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor 1 5 4

Män 4 9 8

Totalt 5 14 12

Visstid Kvinnor 1 4 2

Män 0 6 5

Totalt 1 10 7

Totalt Kvinnor 2 9 6

Män 4 15 13

Totalt 6 24 19

- varav pension Totalt 1 2 3

- varav ÖK-SAP Totalt 0 0 1

Analys
Jämfört med de senaste fyra åren har antalet nytillsättningar av tillsvidareanställda minskat 
under 2014. Den kraftiga minskningen av antalet beror på att Markbyggarna lämnat oss och att 
de säsongsanställda på Markbyggarna därför försvunnit från vår statistik.

Antalet avgångar har också minskat jämfört med motsvarande tid tidigare år. Även här påverkas 
statistiken av att Markbyggarna blivit dotterbolag till Gavlefastigheter AB.

Personalkostnader

Personalkostnader 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Personalkostnader inkl PO-pålägg (tkr) 56456 74917 74542

Genomsnittliga personalkostnader inkl PO per 
månad och årsarbetare (kr)

28495 26622 24768

Analys

5.10Bilagor
Bilaga 1: Statistik/nyckeltal Byggnads- och miljönämnden
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6 Kultur- och fritidsnämnden

6.1 Målanalys

6.1.1 Medborgare och kunder

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

En medborgardialog med kulturföreningar kring begreppet konstnärlig kvalitet genomfördes 
den 10 februari. Kultur och fritidsvaneundersökningen genomfördes under maj till juni där 
utskick gjordes till 2000 medborgare och kunder mellan 13-74 år i Gävle kommun. 
Svarsfrekvensen på undersökningen blev 48,3%. Arbetet med analys av undersökningen pågår.

Ytterligare två medborgardialoger planeras under hösten och målet beräknas därför uppnås.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Medborgardialoger 2 4 Uppnås

6.1.2 Medarbetare

Kultur & fritid är en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats

Kultur & fritids organisationsöversyn är på väg att avslutas. Förvaltningen har en ny 
chefsstruktur med tydliga ansvarsfördelningar mellan chefsnivåerna. Det strategiska ansvaret är 
förtydligat och förvaltningens förutsättningar för att uppfylla målen och möta 
effektiviseringskrav har förbättrats.

Samtliga chefer har deltagit i en arbetsrättsutbildning i syfte att säkerställa att HR-processerna 
är likriktade.

Inom biblioteksavdelningen har mål, uppdrag och samverkan tagits upp på gemensamma 
möten och planeringsdagar.

Konserthusets ledningsgrupp har genomfört individuell ledarutveckling och alla medarbetare 
har haft en utbildningsdag med tillgänglighet som tema.

Den nya Kulturavdelningens organisation gäller från 1 september, nya enhetschefer och ny 
avdelningschef har rekryterats internt. Konstcentrums medarbetare har genomfört studiebesök 
för utbyte av erfarenheter, nätverkande och research inför kommande utställningsprojekt. 
Kulturskolan har genomfört en förändring i ledningsstrukturen och arbetar med att skapa en 
fungerande lednings- och administrationsstruktur. Kultur- och föreningsstöd har fortsatt att 
förbättra information och kommunikation och en strategi för att minska sårbarheten i 
arbetsuppgifterna.

Fritid har deltagit i olika utbildningar och informationsträffar om föreningsstöd och medverkat i 
samarbetsprojektet Frivillig i Gävleborg.

Staben har inlett översyn av administrativa processer som berör både stab och övrig 
administrativ personal i verksamheterna.
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Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Målkvalitet Ok Uppnås

Delaktighet Ok Uppnås

Medarbetarskap Ok Uppnås

Samtliga avdelningar har handlingsplaner med aktiviteter för att förbättra resultaten från 
medarbetarundersökningen 2013. En chefsdag på temat arbetsklimat planeras under oktober.

Organisationsöversynen har genomförts med hög delaktighet från samtliga medarbetare och 
den nya organisationsstrukturen ger förutsättningar för ett kommunikativt och nära ledarskap 
och ett medarbetarskap med engagemang, ansvar, handlingsutrymme och medskapande och 
leder till högre måluppfyllelse.

Personalredovisning

Personalstruktur

2014-08-31

Årsarbetare Antal anställda
Genomsnittlig 
sysselsättnings
grad

Genomsnittlig 
ålder

Tillsvidare Visstid Tillsvidare Visstid Tillsvidare Tillsvidare

Kvinnor 136,6 17,0 139 18 98,6 47,1

Män 104,9 14,8 106 18 88,1 40,1

Totalt 241,5 31,8 245 36 97,2 46,2

Analys
Kulturskolan flyttades organisatoriskt till Kultur & fritid första januari 2014, vilket har lett till en 
ökning av antalet anställda. Hos Kulturskolan arbetar något fler kvinnor än män, vilket gör att 
andelen kvinnor inom förvaltningen har blivit ytterligare något större än 2013.

Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning 2014-07-31 (%) 2013-07-31 (%) 2012-07-31 (%)

Total sjukfrånvaro* 3,42 3,78 2,93

- varav långtidssjukfrånvaro** 25,26 33,04 20,22

Sjukfrånvaro för kvinnor 4,41 5,22 4,17

Sjukfrånvaro för män 2,23 2,14 1,27

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år 
eller yngre

4,43 1,57 3,64

Sjukfrånvaro i åldergruppen, 30-49 år 2,85 3,31 2,15

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år 
eller äldre

3,82 4,70 3,78

* 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.
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Analys
Frånvarostatistiken visar positiva tendenser, då både långtidssjukfrånvaron och 
korttidssjukfrånvaron har sjunkit. Noterbart är att sjukfrånvaron för den yngsta åldersgruppen 
har ökat, vilket beror på upprepad korttidssjukfrånvaro främst bland kvinnor. Åldersgrupperna 
30-49 år och 50 år och äldre är friskare, jämfört med 2013.

6.1.3 Hållbart samhälle

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

Analysen av resultatet från undersökningen Din fritid fortsätter. Inför sommaren fick Kultur & 
fritids ledningsgrupp en fördjupad analys av svaren kopplade till olika bostadsområden i Gävle. 
Med bakgrund av den analysen planeras under hösten 2014 en workshop i ett utav 
bostadsområdena.

För att fånga upp fritidsvanorna hos elever i särskolan har avdelningen Fritid fått i uppdrag att 
se över hur eleverna ska ges en möjlighet att svara på enkäten utifrån de förutsättningar som de 
behöver.

Alla avdelningar har dessutom arbetat med aktiviteter som bidrar till att målet uppnås. 
Aktiviteterna har varit många olika, till exempel högläsning i biblioteket och i samband med 
detta dialoger med barn och ungdomar om läsning och berättande, två skolkonserter och en 
offentlig konsert som har framförts med musik komponerad av tjugoen studerande vid 
Vasaskolan och Musikkonservatoriet i Falun, utveckling av Kulturtrappan vilken har som syfte 
att garantera alla elevers rätt till kultur i skolan, sommarsimskola för bland annat nyanlända 
barn och unga tillsammans med elever från förskola och skola upp till årskurs sex samt 
stadsvandring för barn och unga.

Målet beräknas uppnås.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Barn och ungas deltagande i våra 
verksamheter ökar i förhållande till 
2013

Ok Uppnås

2013 samlades den första informationen in. Indikatorn kan inte mätas förrän nästa 
undersökning genomförs 2016. Planerade aktiviteter har genomförts under perioden varpå 
status bedöms Ok.

6.1.4 Ekonomi

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

Alla avdelningschefer inom Kultur & fritid Gävle lämnar månatliga prognoser i Agresso. 
Avdelningarna har ekonomimöten tillsammans med ekonomichef för grundlig uppföljning av 
ekonomin. Fler utbildningstillfällen har genomförts internt för att höja kompetensen ytterligare 
i Agresso.

Projektet "Energieffektivisering sport- och fritidsanläggningar Gävle kommun" har genomfört 
flera aktiviteter. Ett exempel är att vid studier av timvärden för eleffekten vid Sätravallen 
upptäckte man att belysning i elljusspåren var i drift hela nätterna och släcktes först när det blev 
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ljust på morgonen. Det är nu åtgärdat och belysningen styrs både via tidur och ljusrelä vilket 
minskar tiden då belysningen är tänd markant och en hel del energi sparas. Nya 
ventilationsaggregat ska installeras på fem anläggningar eftersom de gamla aggregaten är 
uttjänta och saknar i vissa fall värmeåtervinning. Energieffektiviseringsgruppen som består av 
två deltagare vardera från Gävle Energi och Gavlefastigheter AB samt en deltagare från Kultur & 
fritid Gävle arbetar också för bättre kommunikation med alla som arbetar ute på 
anläggningarna för att öka samarbetet och prata mer kring energi och vad man kan göra för att 
sänka energianvändningen utan att försämra för verksamheterna.

Målet beräknas uppnås.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Tillsammans med Gavlefastigheter 
AB och Gävle Energi AB kartlägga 
och ta fram förslag på vilka 
kostnadseffektiviseringar som kan 
genomföras. (jrf år 2013)

10 % Ok Uppnås

2013 samlades första informationen in och förbättringarna kan ännu inte mätas fullt ut. 
Planerade aktiviteter har genomförts under perioden varpå status bedöms som Ok.

6.2 Uppföljning av uppdragen
Elever i avdelningen Fritids trossenklass har under perioden besökt Hemlingby friluftsområde 
där de fick delta i arbete i området och även testa på teambanan.

Konserthuset & Symfoniorkestern har under perioden arbetat intensivt med förberedelser för 
turnén till Kina som sker 2015. Förberedelserna har skett i samarbete med kinesiska 
representanter från Gävle kommuns systerort Zhuhai och den artistagentur som representerar 
symfoniorkesterns chefdirigent.

Kulturtrappan har startat, inga elever har under perioden hunnit ut på sin första upplevelse 
eftersom höstterminen startade först runt den 19 augusti men inbjudan till skolor, både 
kommunala och friskolor, i Gävle kommun har skickats ut. Alla elever från förskoleklass upp till 
årskurs 9 garanteras två kulturupplevelser per läsår under skoltid. Upplevelserna kommer att 
vara inom bland annat dans, musik, teater, läsning och konst lite beroende på vilken årskurs 
eleverna går i.

Arbetet med, att tillsammans med skolan, utreda förutsättningarna för uppdraget likvärdig 
fritid och möjligheterna att skapa verksamhet i eller i anslutning till fritidshem, fritidsgårdar 
och fritidsklubbar pågår. Ett förslag kommer att presenteras under hösten kring vilka 
målgrupper som är viktiga att satsa på baserat på resultaten i undersökningarna LUPP och Din 
fritid.

6.3 Investeringsverksamhet
Budgeten för inventarier på Brynäsvallen har justerats och projektets ram har ökat med 1,9 
mnkr. Pengarna kommer att användas till en ny ismaskin som är anpassad för inomhusbruk och 
en ny sarg. Fram till delårsbokslut 2 har en mindre del av investeringsbudgeten använts men 
årsprognosen är att hela budgeten kommer att förbrukas. Förvaltningen har dock fått signaler 
från Gavlefastigheter AB att det troligen blir medel kvar i projektet Ridsportanläggning 
Skogmur men ännu finns inga belopp nämnda. För övrigt beräknas investeringsbudgeten följas.

6.4 Utvecklingsområde
För att skapa ett handlingsutrymme att kunna utveckla verksamheterna i en växande stad med 
de krav som där följer genomför Kultur- och fritidsförvaltningen organisatoriska förändringar 
med hjälp av konsulter från PwC. Fritid var först ut som ny avdelning efter en översyn av bad, 



83

friluftsliv och idrott. Avdelningen startade första november 2013 och består idag av tre enheter; 
bad, anläggning och underhåll samt fritidsstöd och utveckling där Hemlingbystugan också 
ingår.

Efter det har nya biblioteksavdelningen hunnit träda ikraft med sina tre enheter; stadsbibliotek 
& konsument, närbibliotek samt stadsarkiv.

Avdelningen Kultur som träder i kraft den första september kommer att bestå av de fyra 
enheterna konstcentrum, kulturskolan, kultur- och föreningsstöd samt gasklockorna.

Sist ut, med start den första september, genomförs en översyn av stab och administration där de 
administrativa processerna inom hela förvaltningen ska ses över för att förbättra intern 
samverkan, säkerställa rätt kompetens på rätt plats och minska sårbarheten samt 
resurseffektivisera. Översynen kommer att vara färdig till den sista september.

6.5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal 2010 
Utfall

2011 
Utfall

2012 
Utfall

2013 
Utfall

2014 
Progn

os

2015 
Budg

et

2016 
Budg

et

2017 
Budg

et

Besökare Bibliotek 741 87
7

734 51
5

698 37
4

*622 
086

685 00
0

690 0
00

695 00
0

700 00
0

Bibliotekslån 745 50
7

706 73
6

682 89
6

*566 
721

680 0
00

680 0
00

680 0
00

680 0
00

Bibliotekslån barn 0-16 
år - - 178 76

0 *93321 180 00
0

185 00
0

190 00
0

195 00
0

Registrerade föreningar - - 510 512 512 512 512 512

Publik Gasklockorna - - 36 989 87 110 60 00
0

60 00
0

60 00
0

60 00
0

Arrangemang 
Gasklockorna - - 122 168 150 150 150 150

Publik Gävle 
Konserthus & 
symfoniorkester

30 350 30 792 28 279 39 267 41 124 42 358 43 629 44 283

Konserter Gävle 
Konserthus & 
symfoniorkester

77 99 100 119 121 121 121 121

Beläggningsgrad 
Gevaliasalen 56 % 59 % 65 % 66 % 67 % 68 % 69 % 70 %

Självfinansieringsgrad 
Gävle Konserthus & 
symfoniorkester

10,6 % 11,4 % 12,9 % 9,8 % 10,6 % 11,4 % 12,5 % 13,6 %

** Deltagartillfällen, 
flickor 7-20 år 25,93 28,13 29,54 30,04 30,54 31,00 31,40 31,75

** Deltagartillfällen, 
pojkar 7-20 år 45,83 47,15 48,68 49,18 49,68 50,00 50,20 50,45

Idrottande flickor av 
totalt antal idrottande, 
7-20 år

- - 39 % 39,5 % 39,8 % 40,1 % 40,5 % 40,9 %
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* Minskat antal lån och besök pga. att Stadsbiblioteket var stängt 3 månader under våren 2013.  ** I idrottsförening

6.6 Resultat och investeringar

(mnkr) Utfall 2014-
08-31

Utfall 2013-
08-31

Prognos 
Helår 2014

Budget Helår 
2014

Verksamhetens intäkter 46,3 52,0 79,4 67,0

Personalkostnader -89,7 -88,6 -138,6 -139,4

Övriga kostnader -123,6 -129,4 -201,3 -186,6

Avskrivningar/nedskrivningar -7,6 -6,3 -11,5 -12,7

Internränta -3,5 -3,3 -5,3 -5,4

Resultat före kommunbidrag -178,1 -175,6 -277,3 -277,1

Kommunbidrag 184,7 178,7 277,1 277,1

Årets resultat 6,6 3,1 -0,2 0,0

Bruttoinvesteringar -1,9 -37,8 -28,7 -28,7

Avgår bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa nettoinvesteringar -1,9 -37,8 -28,7 -28,7

Periodens resultat uppgick till 6,6 mnkr (3,1 mnkr).

Resultatet är fördelat enligt nedan mellan avdelningarna inom Kultur & fritid Gävle:
Nämnd/Stab/Administration 0,3 mnkr vilket beror på att kostnad för konsult som leder översyn 
av organisationsförändringar inom förvaltningen ännu inte har kommit.

Bibliotek 0,7 mnkr. Trots svårigheter att få årets budget i balans redovisar avdelningen ett 
positivt resultat för perioden. Det beror dels på en intäkt avseende ett ej budgeterat EU-bidrag 
och dels att både personalkostnader och övriga kostnader hållits nere.

Konserthus & Symfoniorkester 1,8 mnkr som kommer att användas till verksamhet under 
hösten. Resultatet beror på att konsert- och konferensverksamheten är olika intensiv olika 
månader på året samt att avdelningen planerar för ett positivt resultat genom 
programplanering, samarbete med näringslivet samt kommersiella arrangörer. Det planerade 
överskottet på 0,7 mnkr ska användas för Symfoniorkesterns turné till Kina 2015.

Kultur & föreningsstöd -2,0 mnkr där underskottet fortfarande beror på intäkt från Omvårdnad 
som felaktigt kom med på 2013 samt problem med att kunna periodisera utbetalningar av 
bidrag från systemet Fri.

Fritid 5,6 mnkr vilket beror på positiva intäkter, framförallt bidrag. Flera bidrag har inte 
beviljats när budgeten för nästkommande år läggs in i ekonomisystemet. Ett exempel på sådant 
bidrag är lönebidrag från Arbetsmarknadsenheten där förutsättningarna ofta ändras under 
pågående år beroende på hur många personer som får sysselsättning i våra verksamheter vilket 
leder till avvikelser jämfört med budget. Resultatet beror också på vakanser därför är 
personalkostnaderna lägre än budgeterat, lägre hyreskostnader beror på Brynäsvallen som ännu 
inte har tagits i bruk efter projektet med överbyggnad. Överskottet består också av 
kapitalkostnader som ännu inte fallit ut eftersom investeringarna inte är genomförda. Dessutom 
är driften på många anläggningar dyrare under hösten/vintern.

Konstcentrum 0,1 mnkr, pengar som kommer användas till verksamhet under återstående 
månader 2014.

Kulturskolan 0,2 mnkr beror fortfarande på lägre personalkostnader jämfört budget men ett 
administrativt ledningsstöd har tillsatts och överskottet kommer att plana ut under hösten.

Sammanfattningsvis beror periodens resultat på positiva intäkter 2,1 mnkr, personalkostnader 
3,0 mnkr, övriga kostnader 0,4 och kapitalkostnader 1,1 mnkr. Årsprognosen är -0,2 mnkr 
baserat på ett troligt underskott hos Kultur och föreningsstöd -0,9 mnkr på grund av intäkten 
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från Omvårdnad samt det planerade överskottet hos Konserthuset & Symfoniorkestern 0,7 
mnkr som ska användas till Kinaturnén 2015.

Periodens investeringar uppgick till 1,9 mnkr (37,8 mnkr).
Hittills gjorda investeringar är mindre inköp av teknik, fordon och konst. Ridsportanläggningen 
i Skogmur har förbrukat 0,8 mnkr. För ridsportanläggningen i Skogmur kan det komma att bli 
pengar kvar för 2014 men det är ännu inte klart vilka åtgärder som ska genomföras.

Årsprognos enligt budget 28,7 mnkr.

6.7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling
Gävle är en stad som växer!
För att kunna möta det ökade antalet medborgare i vår stad, med fokus på barn och unga, 
kommer Kultur & fritid Gävle att behöva mer resurser. Beslutat ramtillskott för 2015 och framåt 
på 7,0 mnkr lindrar dock de tidigare beslutade besparingskraven. Men för att uppnå en hållbar 
verksamhetsutveckling tillsammans med en budget i balans krävs kostnadseffektivitet och 
optimalt resursnyttjande. Kultur & fritid Gävle behöver därför fortsätta att se över sina 
verksamheter för att klara av kommande effektiviseringskrav. Förvaltningen har idag har många 
så kallade trögrörliga kostnader såsom lokalhyror med långa avtalstider vilket gör att det tar tid 
innan effektiviseringar ger effekt.

6.8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna
 För tredje året i rad genomfördes integrationsprojektet "Sommar i Gävle" i samarbete 

med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten. I år deltog 363 deltagare varav 
huvuddelen var barn och unga. 2012 deltog ca 75 personer i projektet och 2013 deltog 
115 personer.

 Under sommaren genomfördes sommarsimskola för nyanlända barn och unga samt 
barn i förskoleåldern upp till årskurs 6, som var kvar i stan under sommarlovet och med 
behov att förbättra sin simkunnighet. Sommarsimskolan var ett samarbete mellan 
Utbildningsförvaltningen, fritidsgårdarna Träffen och Helges, Lillhagsbadets vänner 
samt Svenska Livräddningssällskapet Gävle.

 Gävle Symfoniorkester tillsammans med riksspelmannen Görgen Antonsson gav 
konsert och släppte Cdn Symphonic Stomp of Sweden den 8 augusti på Stockholm Folk 
Festival på Hesselby slott.

6.9 Bilaga 1 Personalstatistik

Personalstruktur

2014-08-31 2013-08-31

Årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 136,6 104,9 241,5 115,8 92,5 208,3

Visstid 17,0 14,8 31,8 12,5 10,0 22,5

Totalt 153,6 119,7 273,3 128,3 102,5 230,8

2014-08-31 2013-08-31

Antal 
anställda

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 139 106 245 117 93 210

Visstid 18 18 36 13 11 24
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2014-08-31 2013-08-31

Totalt 157 124 281 130 104 234

Analys
Kulturskolan flyttades organisatoriskt till Kultur & fritid första januari 2014, vilket har lett till en 
ökning av antalet anställda. Hos Kulturskolan arbetar något fler kvinnor än män, vilket gör att 
andelen kvinnor inom förvaltningen har blivit ytterligare något större än 2013.

Genomsnittlig ålder

Anställningsform Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor 46,2 45,6 45,6

Män 48,2 48,5 47,6

Totalt 47,1 46,9 46,4

Visstid Kvinnor 39,4 45,4 41,4

Män 40,8 42,4 50,4

Totalt 40,1 44,0 44,6

Totalt Kvinnor 45,4 45,6 45,1

Män 47,1 47,8 47,9

Totalt 46,2 46,6 46,2

Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

Anställningsform Kön Upp till 
29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år

60 år 
eller 
äldre

Tillsvidare Kvinnor 5 36 37 49 12

Män 3 18 35 36 14

Totalt 8 54 72 85 26

Visstid Kvinnor 3 6 6 2 1

Män 4 5 4 4 1

Totalt 7 11 10 6 2

Totalt Kvinnor 8 42 43 51 13

Män 7 23 39 40 15

Totalt 15 65 82 91 28

Analys
Sex medarbetare har under perioden gått i ålderspension, vilken bidrar till att sänka 
medelåldern. Den största ålderskategorin är fortfarande 50-59 år.
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Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2014-08-31 (%) 2013-08-31 (%) 2012-08-31 (%)

Tillsvidare Kvinnor 98,3 98,9 98,9

Män 99,0 99,5 99,4

Totalt 97,2 92,2 99,1

Visstid Kvinnor 94,2 96,2 93,8

Män 81,9 90,9 94,4

Totalt 88,1 93,8 94,0

Totalt Kvinnor 97,8 98,7 98,3

Män 96,5 98,6 98,9

Totalt 97,2 98,6 98,5

Antal medarbetare per sysselsättningsgradsintervall

Antal medarbetare per 
sysselsättningsgradsintervall 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Anställningsform Kön Hel
-tid

Del
-tid 
75-
99 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Hel
-tid

Del
-tid 
75-
79 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Hel
-tid

Del
-tid 
75-
99 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Tillsvidare Kvinnor 131 6 2 113 3 1 112 3 1

Män 104 0 2 92 0 1 79 0 1

Totalt 235 6 4 205 3 2 191 3 2

Visstid Kvinnor 16 1 1 12 0 1 14 0 2

Män 12 1 5 9 0 2 8 0 1

Totalt 28 2 6 21 0 3 22 0 3

Totalt Kvinnor 147 7 3 125 3 2 126 3 3

Män 116 1 7 101 0 3 87 0 2

Totalt 263 8 10 226 3 5 213 3 5

Analys
Det är något vanligare med deltidsanställning inom Kulturskolan, som tillhör Kultur & fritid 
sedan 1 januari 2014, än inom resten av förvaltningen. Sysselsättningsgraden är dock 
fortfarande hög och ligger något högre för kvinnor än för män.

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro 2014-07-31 2013-07-31 2012-07-31

Kön Dagar Procent Dagar Procent Dagar Procent

Nettoarbetstid Kvinnor 25077 78,9 21439,0 76,8 21716,0 76,3

Män 20807 81,9 18642,0 82,0 16132,0 83,2

Totalt 45884 80,3 40081,0 79,1 37848,0 79,1

Sjukdom totalt 
antal dagar

Kvinnor 1376 4,3 1440,0 5,2 1113,0 3,9
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Arbetad tid och frånvaro 2014-07-31 2013-07-31 2012-07-31

Män 562 2,2 526,0 2,3 212,0 1,1

Totalt 1938 3,4 1966,0 3,9 1325,0 2,8

Barnledighet Kvinnor 937 2,9 1290,0 4,6 1542,0 5,4

Män 889 3,5 280,0 1,2 226,0 1,2

Totalt 1826 3,2 1570,0 3,1 1768,0 3,7

Semester/Ferier Kvinnor 3304 10,4 3107,0 11,0 3546,0 12,5

Män 3035 12,0 2875,0 12,6 2678,0 13,8

Totalt 6339 11,1 5982,0 11,8 6224,0 13,0

Studier Kvinnor 459 1,4 106,0 0,4 195,0 0,7

Män 19 0,1 46,0 0,2 10,0 0,1

Totalt 478 0,8 152,0 0,3 205,0 0,4

Övrig frånvaro Kvinnor 612 1,9 532,0 1,9 357,0 1,3

Män 79 0,3 376,0 1,7 139,0 0,7

Totalt 691 1,2 908,0 1,8 496,0 1,0

Analys
Frånvarostatistiken visar positiva tendenser, då sjukfrånvaron har sjunkit och fördelningen av 
uttagen föräldraledighet har jämnats ut mellan könen. Sjukfrånvaron hos kvinnor har minskat 
med nära 1 procentenhet jämfört med samma period förra året. Även långtidssjukfrånvaron (60 
dagar eller mer) har sjunkit, av dessa är endast ett fåtal fall arbetsrelaterade, flera fall av 
medicinsk rehabilitering pågår.

Att notera är dock att sjukfrånvaron i den yngsta åldersgruppen (upp till 29 år) har stigit 
markant, både jämfört med föregående år och jämfört med övriga åldersgrupper. Anledningen 
är upprepad korttidssjukfrånvaro, något som får stor påverkan på statistiken då gruppen 
innehåller få individer (15 st).

Övertid

2014-08-31 2013-08-31

Kön Antal 
timmar

Utbetald 
ersättning

Beräknad 
kostnad 

för 
övertid i 

tid

Antal 
timmar

Utbetald 
ersättning

Beräknad 
kostnad 

för 
övertid i 

tid

Fyllnadstid Kvinnor 156,4 16789 10655 141,1 21235,0 5771,0

Män 29,5 4181 549 6,3 0,0 1027,0

Totalt 185,9 20970 11204 147,4 21235,0 6798,0

Enkel 
övertid

Kvinnor 38,13 2027 9224 24,8 1623,0 5704,0

Män 74 18567 2829 47,0 6743,0 5937,0

Totalt 112,13 20594 12053 71,8 8366,0 11641,0

Kvalificerad 
övertid

Kvinnor 532,36 28273 176646 172,0 24623,0 37699,0

Män 562 144044 59931 551,3 133518,0 46046,0

Totalt 1094,36 172317 236577 723,3 158141,0 83745,0
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Analys
Redovisning av uttagen övertid är markant högre än samma period 2013. Det beror dock på 
felaktiga registreringar av övertiden i Gasklockorna under 2012 och 2013. Korrigering för 8 
medarbetare har skett i början av 2014, sammanlagt ca 70 timmar enkel övertid och ca 640 
timmar härrör sig från 2012 och 2013. Felen är korrigerade och redovisas rätt från januari 2014.

Med nämnda timmar borträknade, visar redovisningen en minskning av uttagen övertid för 
förvaltningen.

Rekrytering och personalförsörjning

Nytillsättning Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor 2 5 4

Män 1 1 3

Totalt 3 6 7

Visstid Kvinnor 15 7 10

Män 13 8 3

Totalt 28 15 13

Totalt Kvinnor 17 12 14

Män 14 9 6

Totalt 31 21 20

Avgångar Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor 5 5 4

Män 6 6 4

Totalt 11 11 8

Visstid Kvinnor 5 10 11

Män 5 4 3

Totalt 10 14 14

Totalt Kvinnor 10 15 15

Män 11 10 7

Totalt 21 25 22

- varav pension Totalt 6 5 4

- varav ÖK-SAP Totalt 2

Analys
Personalomsättningen är fortsatt låg inom Kultur & fritid.

I och med organisationsöversynen har interna karriärvägar skapats. Vid extern rekrytering är 
Kultur & fritid attraktiv, tjänsterna har i genomsnitt drygt 30 sökande per tjänst.
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Personalkostnader

Personalkostnader 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Personalkostnader inkl PO-pålägg (tkr)

Genomsnittliga personalkostnader inkl PO per 
månad och årsarbetare (kr)

Analys
Uppgifterna redovisas vid uppföljning av helår.
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7 Omvårdnadsnämnd

7.1 Målanalys

7.1.1 Medborgare och kunder

Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och 
möjlighet till inflytande, valmöjlighet och delaktighet.

Två av fyra indikatorer uppnås, resterande uppnås delvis med mindre avvikelser. Indikatorn 
antalet ej verkställda beslut inom tre månader gällande särskilt boende- funktionsnedsättning 
uppnås tertial två men då andelen beslut ännu inte möts upp med tillgängliga bostäder är 
prognosen att indikatorn på helår kommer att ha en mindre avvikelse. Prognosen på helår för 
övriga indikatorer är att andelen som gör ett aktivt val i LOV kommer att uppnås, övriga bedöms 
ha mindre avvikelser.

Omvårdnads kunder har en reell valmöjlighet när det gäller val av utförare i hemtjänsten och en 
hög andel gör också ett aktivt val. Genomförandeplanen är ett verktyg för att säkra kundens 
delaktighet och inflytande. Målsättningen gällande andelen kunder som har en aktuell plan nås 
inte men resultatet visar dock att en hög andel av Omvårdnads kunder har en aktuell sådan. 
Antalet ej verkställda beslut på särskilt boende varierar kraftigt mellan månaderna, detta beror 
delvis på efterfrågan på specifika platser och när det gäller personer med funktionsnedsättning 
finns en klar brist på boenden.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Antalet ej verkställda beslut inom 
tremånader gällande särskilt 
boende- äldre

8 <3 Uppnås 
delvis

Antalet ej verkställda beslut inom 
tremånader gällande särskilt 
boende- funktionsnedsättning

16 <18 Uppnås 
delvis

Andelen aktuella 
genomförandeplaner

87 % 90 % Uppnås 
delvis

Andel nya kunder som gör ett aktivt 
val inom LOV- systemet

94 % 85 % Uppnås

7.1.2 Medarbetare

Omvårdnad Gävle skall vara en attraktiv arbetsgivare med motiverade 
framgångsrika medarbetare som agerar professionellt i sitt arbete. Ett 
inspirerande och hälsofrämjande ledarskap ska prägla oss som 
arbetsgivare

För två av fyra indikatorer finns inget utfall att redovisa för 2014 men arbetet med förbättringar 
utifrån 2013 års resultat i medarbetarundersökningen pågår med förhoppning att vi kommer att 
förbättra vårt resultat 2015.

Indikatorn rörande utbildningsnivån uppskattar vi kommer att öka men gör prognos att vi 
delvis kommer att uppnå målet att 80 % av omvårdnadspersonalen har en adekvat 
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utbildningsnivå. Vi har nu genomfört omvårdnadslyftet som pågått sedan halvårsskiftet 2011 till 
halvårsskiftet 2014. Ca 140 medarbetare har erbjudits kurser på vård- och omsorgsprogrammet.

Sjukfrånvarons utveckling med ökad frånvaro, framförallt långtidsfrånvaron medför att vi ej 
räknar med att uppnå målet på helårsnivå. Särskilda insatser sker för närvarande för 
sjukskrivna med 40 dagars sammanhängande sjukskrivning.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Grundutbildningsnivå 78 % 80 % Uppnås 
delvis

Framgångsrika medarbetare Mindre 
avvikelse

Uppnås 
delvis

Sjukfrånvaro 8,8 % 6,5 % Uppnås ej

Ledarskapsindex Mindre 
avvikelse

Uppnås 
delvis

Personalredovisning

Personalstruktur

2014-08-31

Årsarbetare Antal anställda
Genomsnittlig 
sysselsättnings
grad

Genomsnittlig 
ålder

Tillsvidare Visstid Tillsvidare Visstid Tillsvidare Tillsvidare

Kvinnor 1811,3 63,7 1974 67 91,8 47,7

Män 168,4 13 175 13 96,2 43,9

Totalt 1979,7 76,7 2149 80 92,1 47,4

Analys
Antal årsarbetare har minskat med 30,9 årsarbetare till 2056,4 årsarbetare vid periodens slut. 
Antal anställda har minskat med 38 personer till 2229 personer.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda har ökat med 0,2 
procentenheter. 61,4 % av våra tillsvidareanställda arbetar heltid.

Den genomsnittliga åldern för tillsvidareanställda är nu 47,4 år. Vid samma period förra året var 
det 47,1 år.

Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning 2014-07-31 (%) 2013-07-31 (%) 2012-07-31 (%)

Total sjukfrånvaro* 9,2 8,1 7,2

- varav långtidssjukfrånvaro** 40,7 39,6 30,7

Sjukfrånvaro för kvinnor 9,5 8,5 7,5

Sjukfrånvaro för män 6,5 4,9 4,8

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år 
eller yngre

7,3 6,1 6,0

Sjukfrånvaro i åldergruppen, 30-49 år 9,3 7,8 7,3

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år 9,5 9,0 7,5
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Obligatorisk sjukredovisning 2014-07-31 (%) 2013-07-31 (%) 2012-07-31 (%)

eller äldre

* 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
Sjukfrånvaron fortsätter att öka. Långtidssjukskrivningarna står för den största delen av 
sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaron är högre bland kvinnor men sjukfrånvaron ökar mer hos männen. Yngre 
medarbetares sjukfrånvaro ökar oroväckande mycket.

Särskild uppföljning av medarbetare med en sammanhängande sjukfrånvaro på 40 dagar 
kommer att genomföras från september.

7.1.3 Hållbart samhälle

Omvårdnad Gävle skall i samarbete med andra främja en ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt hållbar livsmiljö samt en bra livskvalité för äldre 
och personer med funktionsnedsättning.

Ingen av indikatorerna uppnås under perioden. Prognosen är dock att indikatorn andelen 
kunder på särskilt boende med kortare nattfasta än 11 timmar delvis kommer att uppnås på 
helår.

Resultatet på indikatorn munhälsa bedömd har varierat kraftigt under hela året. 
Omvårdnadsnämnden har där en hög ambitionsnivå vilket tydliggörs av att trots att målet inte 
uppnås så var Omvårdnad Gävle bäst av 286 kommuner på förebyggande munhälsovård i den 
nationella mätningen hösten 2013. 

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Nattfasta 78 % 92 % Uppnås 
delvis

Munhälsa bedömd 60 % 85 % Uppnås ej

Nattfasta, andel kunder på vård och omsorgsboende som ha en nattfasta understigande 11 timmar. Mäts tertialsvis, 
utgångsvärde april 2013 77 % Dokumenterad munhälsobedömning mäts i palliativa registret, utgångsvärde resultat 
augusti 2013 69,2 %  

7.1.4 Ekonomi

En ekonomi i balans.

En ekonomi i balans.
Målet kommer inte att uppnås under året. Som ett resultat av de åtgärder som genomförts så 
har resultatet förbättrats under det andra tertialet. Under punkt 6 finns en utförligare analys.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Kostnader och intäkter i balans, -7,9 14 Uppnås ej
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Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

mnkr

Kostnadsutveckling -0,9 % -2 % Uppnås ej

7.2 Uppföljning av uppdragen
I nämndens mål och framgångsfaktorer vävs de generella uppdragen in, stort fokus ligger på 
samverkan då detta är en förutsättning för att stödja de generella uppdragen. Ett sådant 
exempel är seniorluncher på våra grundskolor. Det finns även ett etablerat samarbete med 
fritidsgården i Sätra där seniorer på trygghetsboendet, Tickselbo, styrketränar på fritidsgårdens 
gym.

7.3 Investeringsverksamhet
Till och med augusti uppgick investeringarna till 3,7 mnkr och årsbudgeten är på 10,9 mnkr. 
Omvårdnad Gävle hyr sina lokaler och boenden så investeringsvolymen är relativt liten. 
Prognosen är att budgeterad investeringsvolym inte uppnås och årsprognosen är 7,0 mnkr. Det 
förklaras huvudsakligen av att upphandlande myndighet, Inköp Gävleborg, ännu inte påbörjat 
upphandlingen av digitala trygghetslarm.

7.4 Utvecklingsområde
Arbete pågår inom samtliga utvecklingsområden som angivits i verksamhetsplanen.  Som 
exempel kan nämnas;

 Pilotprojekt i våra ytterområden med ett samlat chefsansvar för alla kompetenser som 
finns i området. Det vill säga vård- och omsorgsboende, hemsjukvård och hemtjänst.

 Omvårdnadsnämnden har fattat beslut om särskild inriktning på ett vård- och 
omsorgsboende för att förbättra vården för personer i livets slutskede.

 En ny träffpunkt för seniorer har startats.
 Arbetet med att verkställa boendeplaner i samverkan med förvaltningar, bolag och 

externa aktörer fortsätter.
 Arbetet med kompetensförsörjning och aktiviteter för att marknadsföra oss som 

arbetsgivare pågår.

7.5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal 2010 
Utfall

2011 
Utfall

2012 
Utfall

2013 
Utfall

2014 
Progn

os

2015 
Budg

et

2016 
Budg

et

2017 
Budg

et

Befolkning 65+ 17 763 18 264 18 716 19 176 19 576 19 890 20 169 20 445

Befolkning 80+ 4 851 4 862 4 918 4 912 4 941 4 993 5 037 5 125

Antal beviljade 
hemtjänsttimmar per 
månad

51 166 48 367 52 515 57 052 53 000 56 000 53 000 54 000

Permanenta lgh, 
äldreboende 911 915 958 951 951 951 1 133 1 133

Antal korttidsplatser 
äldre 77 94 94 74 74 74 74 74

Lägenheter för personer 
med 
funktionsnedsättning

224 242 242 268 282 296 308 320
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Nyckeltal 2010 
Utfall

2011 
Utfall

2012 
Utfall

2013 
Utfall

2014 
Progn

os

2015 
Budg

et

2016 
Budg

et

2017 
Budg

et

Antal timmar personlig 
assistans per månad 46 020 41 326 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000

7.6 Resultat och investeringar

(mnkr) Utfall 2014-
08-31

Utfall 2013-
08-31

Prognos 
Helår 2014

Budget Helår 
2014

Verksamhetens intäkter 191,6 197,8 290 290,0

Personalkostnader -670,9 -664,1 -1 008,0 -982,7

Övriga kostnader -375,7 -392,3 -572,7 -578,7

Avskrivningar/nedskrivningar -4,0 -3,5 -5,8 -5,1

Internränta -0,5 -0,7 -1,0 -1,0

Resultat före kommunbidrag -859,5 -862,8 -1 297,5 -1 277,5

Kommunbidrag 851,6 832,9 1 277,5 1 277,5

Årets resultat -7,9 -29,9 -20,0 0,0

Bruttoinvesteringar -3,7 -4,0 -7,0 -10,9

Avgår bidrag

Summa nettoinvesteringar -3,7 -4,0 -7,0 -10,9

Resultatet efter de två första tertialen uppgick till -7,9 (-29,9) mnkr.

Budgetavvikelsen är i huvudsak hänförlig till kostnadssidan -6,2 mnkr. Den störta 
budgetavvikelsen finns inom hemtjänst -16,0 mnkr men även funktionsnedsättningsområdet 
uppvisar ett resultat på -5,8 mnkr och Gemensam verksamhet, med bl a hemsjukvård och HSL, 
har ett underskott - 0,7 mnkr.

Inom hemtjänsten är antalet utförda timmar aningen högre än budget men 29 964 färre timmar 
har utförts t o m augusti jämfört med motsvarande period förra året. Budgetavvikelsen beror på 
produktionskostnader som överstiger budget. Stort fokus läggs nu på planering, rutiner och 
uppföljning. Åtgärderna ha lett till att nyttjandegraden ökat från 59 procent i januari till 64 
procent i augusti.

Vård- och omsorgsboende har efter åtta månader ett positivt resultat 1,9 mnkr. vilket förklaras 
av minskade kostnader för övertid/fyllnadstid samt minskat platsantal. Inom området har det 
funnits extraordinära kostnader kopplat till ett individärende och det kommer extraordinära 
kostnader p g a en vattenskada på ett vård- och omsorgsboende. Behovet av demensplatser som 
kräver högre bemanning än somatiska platser ökar och en konvertering pågår av ett antal 
platser från somatiska till demensplatser.

Inom funktionsnedsättning finns budgetavvikelsen främst inom personlig assistans och fler 
kunder med jourersättning är en delförklaring. En annan delförklaring är att volymen minskade 
kraftigt i början av året och kostnaderna har ännu inte anpassats till de nya volymerna.

Den gemensamma verksamheten arbetar med ett antal åtgärder för att nå budgeterat resultat 
och klara ställda resultatkrav. Det syns nu i resultatet som förbättrats sedan delår 1, -2,7 mnkr, 
till -0,7 mnkr delår 2.

Sparbeting har preciserats för varje område och dessutom finns det några generella åtgärder. 
Exempel på åtgärder:

 Åtta korttidsplatser har avvecklats.
 Nio boendeplatser har lagts i malpåse.
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 Översyn av scheman.
 Reducering av resursturer sommaren 2014.
 Vakanshållning av tjänster och reducering av antalet anställda.
 Köptrohet enligt upphandling avseende sjukvårdsmateriel och inkontinensartiklar.
 Uppföljning av nyttjandegraden inom hemtjänsten en gång per vecka och grupp.
 Ökad samverkan mellan olika delar av organisationen.
 Köptrohet enligt upphandling avseende sjukvårdsmaterial och inkontinensartiklar.
 Effektivisering av dagverksamheterna.

Prognos

Faktorer som påverkar prognosen är att:

- Nyttjandegraden ökar inom hemtjänsten

- Åtgärder för att få en ekonomi i balans ger effekter.

- Att bemanningssituationen var mycket besvärlig under sommaren vilket kommer att påverka 
personalkostnaderna även i september

7.7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling
Den huvudsakliga intäktskällan är kommunbidrag som till stor del styrs av skatteunderlagets 
utveckling. Avgifterna är knutna till KPI och följer därmed den allmänna kostnadsutvecklingen. 
2013 genomfördes hyresförhandlingar avseende de boenden som förvaltningen hyr ut i andra 
hand. Hyrorna kommer etappvis att höjas till år 2016.

På kostnadssidan finns, beroende på den demografiska utvecklingen och nya krav, ett ökande 
behov inom samtliga verksamheter. 2015 införs krav på individuell behovsbedömning vid vård- 
och omsorgsboenden. Behovet av platser ökar både inom äldresidan och funktionsnedsättning. 
Inom hemsjukvården har antalet patienter ökat kraftigt.

7.8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna
 Det har under sommaren varit en mycket besvärlig bemanningssituation.
 Rekryteringar är klara utifrån den organisationsjustering som gjordes 2013-10-01.
 Arbetet med Bättre liv för sjuka äldre har fortsatt och har resulterat i goda resultat 

nationellt.

7.9 Bilaga 1 Personalstatistik

Personalstruktur

2014-08-31 2013-08-31

Årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 1 811,3 168,4 1 979,7 1 813,9 169,2 1 983,1

Visstid 63,7 13 76,7 96,2 8,0 104,2

Totalt 1 875,0 181,4 2 056,4 1 910,1 177,2 2 087,3

2014-08-31 2013-08-31

Antal 
anställda

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 1 974 175 2 149 1 979 178 2 157

Visstid 67 13 80 102 8 110
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2014-08-31 2013-08-31

Totalt 2 041 188 2 229 2 081 186 2 267

Analys
Antal årsarbetare har minskat med 30,9 årsarbetare till 2056,4 årsarbetare vid periodens slut.  
Antal anställda har minskat med 38 personer till 2229 personer. Antal tillsvidareanställda har 
minskat med åtta personer och vikarier har minskat med 30 personer.

Könsfördelningen mellan medarbetarna är 91,6 % kvinnor och 8,4 % män vilket är en ökning av 
andel män med 0,2 procentenheter i förhållande till samma period 2013.

Genomsnittlig ålder

Anställningsform Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

Anställningsform Kön Upp till 
29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år

60 år 
eller 
äldre

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

Analys
Uppgifterna redovisas vid uppföljning av helår.
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Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2014-08-31 (%) 2013-08-31 (%) 2012-08-31 (%)

Tillsvidare Kvinnor 91,8 91,7 90,9

Män 96,2 95,1 96,0

Totalt 92,1 91,9 91,4

Visstid Kvinnor 95,1 94,3 97,4

Män 99,6 100 100

Totalt 95,8 94,7 97,6

Totalt Kvinnor 91,9 91,8 90,8

Män 96,4 95,3 95,9

Totalt            92,3            92,1           91,2

Antal medarbetare per sysselsättningsgradsintervall

Antal medarbetare per 
sysselsättningsgradsintervall 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Anställningsform Kön Hel
-tid

Del
-tid 
75-
99 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Hel
-tid

Del
-tid 
75-
79 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Hel
-tid

Del
-tid 
75-
99 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Tillsvidare Kvinnor 1181 644 149 118
3

648 148 107
0

610 168

Män 138 30 7 132 37 9 127 36 6

Totalt 131
9

674 156 1315 685 157 1197 646 174

Visstid Kvinnor 51 15 1 79 16 7 50 10 2

Män 12 1 0 8 0 0 2 0 0

Totalt 63 16 1 87 16 7 52 10 2

Totalt Kvinnor 123
2

659 150 126
2

664 155 112
0

620 170

Män 150 31 7 140 37 9 129 36 6

Totalt 138
2

690 157 140
2

701 164 124
9

656 176

Analys
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat med 0,2 procentenheter till 92,3 %. För 
tillsvidareanställda är den genomsnittliga sysselsättningsgraden 92,1 %.

61,4 % av våra tillsvidareanställda arbetar heltid och 92,5% arbetar mellan 75-100 %.
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Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro 2014-07-31 2013-07-31 2012-07-31

Kön Dagar Procent Dagar Procent Dagar Procent

Nettoarbetstid Kvinnor 329913 75,1 331556 75,7 314926 76,5

Män 31105 78,0 30517 78,0 27465 75,6

Totalt 361018 75,3 362073 75,9 342391 76,4

Sjukdom totalt 
antal dagar

Kvinnor 39506 9,0 32724 7,5 27451 6,7

Män 2898 7,3 2095 5,4 1837 5,1

Totalt 42404 8,8 34819 7,3 29288 6,5

Barnledighet Kvinnor 15230 3,5 18618 4,2 17882 4,3

Män 1120 2,8 1064 2,7 1124 3,1

Totalt 16350 3,4 19682 4,1 19006 4,2

Semester/Ferier Kvinnor 43270 9,8 42750 9,8 38328 9,3

Män 3761 9,4 3457 8,8 3392 9,3

Totalt 47031 9,8 46207 9,7 41720 9,3

Studier Kvinnor 2897 0,7 3819 0,9 3688 0,9

Män 418 1,0 467 1,2 752 2,1

Totalt 3315 0,7 4286 0,9 4440 1,0

Övrig frånvaro Kvinnor 8748 2,0 8642 2,0 4440 2,3

Män 591 1,5 1525 3,9 9284 4,8

Totalt 9339 1,9 10167 2,1 13724 2,5

Analys
Nettoarbetstiden har minskat med 0,6 procentenheter. Sjukdom och semester ökar medan 
barnledighet, studier och övriga frånvarons andel av frånvaron minskar.

Övertid

2014-08-31 2013-08-31

Kön Antal 
timmar

Utbetald 
ersättning

Beräknad 
kostnad 

för 
övertid i 

tid

Antal 
timmar

Utbetald 
ersättning

Beräknad 
kostnad 

för 
övertid i 

tid

Fyllnadstid Kvinnor 8033 965662 455218 16349 1900665 802403

Män 627 80236 22949 1193 149739 45288

Totalt 8660 1045898 478167 17542 2050404 847691

Enkel 
övertid

Kvinnor 2964 535167 283395 3348 626329 256532

Män 368 74637 12380 381 82678 12190

Totalt 3332 609804 295775 3729 709007 268722

Kvalificerad 
övertid

Kvinnor 6120 1897093 302089 12238 3727097 562458
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2014-08-31 2013-08-31

Män 1299 400586 19848 1628 494467 18899

Totalt 7419 2297679 321937 13866 4221564 581357

Analys
Det totala antalet fyllnadstid/övertidstimmar har minskat med drygt 15726 timmar jämfört med 
samma period förra året. Det är en stor minskning jämfört med alla år från 2011. Det betyder en 
minskad kostnad för övertid och fyllnadstid motsvarande drygt 3 miljoner exkl PO. 

Det totala antalet mer- och övertidstimmar motsvarar drygt 1 timme per medarbetare och 
månad.

Rekrytering och personalförsörjning

Nytillsättning Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

Avgångar Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

- varav pension Totalt

- varav ÖK-SAP Totalt

Analys
Uppgifterna redovisas vid uppföljning av helår.
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Personalkostnader

Personalkostnader 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Personalkostnader inkl PO-pålägg (tkr) 672 300 664 100 598 700

Genomsnittliga personalkostnader inkl PO per 
månad och årsarbetare (kr)

40866 39770 39307

Analys
Den totala personalkostnaden har ökat med 1,23 %, trots en löneöversyn som innebar en 
höjning på nämndsnivå på drygt 2,3 %.
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8 Socialnämnden

8.1 Målanalys

8.1.1 Medborgare och kunder

Våra insatser ska vara anpassade till personer med 
missbruksproblematik, med särskilt fokus på kvinnors behov

Förvaltningen har fått externa projektmedel från Socialstyrelsen för en fördjupad analys 
rörande insatserna för missbrukande kvinnor. Arbetet genomfördes av extern uppdragstagare 
och var klart 30 juni 2014. Genomfört arbete inom området ska, tillsammans med ytterligare 
analyser, utmynna i förslag till förbättringsåtgärder som ska vara klart och beslutas i 
Socialnämnden senast 2014-12-31.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Förslag till förbättringsåtgärder 
inom området senast 31 mars.

Mindre 
avvikelse

Uppnås

Socialtjänst Gävle ska verka för att barn och ungdomar fullföljer sin 
skolgång.

Arbetet fortskrider i enlighet med upprättade handlingsplaner för året. Verksamheten "SAX" 
avser utveckling av en samverkansstruktur, tillsammans med Utbildning Gävle, kring barn och 
ungdomar som inte når kunskapsmålen och har en social problematik. Arbete pågår med ett 
tiotal barn/ungdomar. Målsättningen är att undvika exkludering av elever i skolan, samt att 
minska antalet vårddygn för externa placeringar.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Förvaltningens aktiviteter för att 
barn och ungdomar ska fullfölja sin 
skolgång.

90 % Ok Uppnås

Andel genomförda åtgärder enligt handlingsplan. 

Socialtjänst Gävle ska utveckla tillgängligheten för service- och 
rådgivningsinsatser till medborgarna

Arbetet inom målområdet har bedrivits i enlighet med angivna åtgärdsområden i 
verksamhetsplanen för Socialnämnden, samt handlingsplaner för Socialtjänst Gävle och dess 
enheter och grupper. Ett par exempel kan nämnas. Förvaltningen har en pågående 
försöksverksamhet med kvällsöppet en dag i veckan i ett av förvaltningens verksamhetshus. 
Denna verksamhet utvärderas under hösten 2014 för ställningstagande kring fortsatt 
omfattning av kvällsöppet fr.o.m. år 2015. En förstudie har gjorts rörande införande av e-tjänst 
för ansökan om försörjningsstöd.
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Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Aktiviteter enligt handlingsplaner 
på enhets- och gruppnivå.

90 % Ok Uppnås

Andel av placerade i samhällsvård 
under uppväxten som klarar eget 
boende och är självförsörjande efter 
avslutad placering.

92 % 80 %

Åtgärder för ökad tillgänglighet, 
rörande exempelvis e-tjänster och 
telefoni.

90 % Ok Uppnås

Andel av vård i familjehem som ges 
i egen regi.

84 % 90 % Uppnås 
delvis

1. och 3. Andel genomförda åtgärder enligt handlingsplan. 2. Mätning på ungdomar som fyller 23 år under året 
(årsklass) och som varit placerade (nu bosatta i Gävle kommun). Hur många av de som har bistånd i form av boende 
och/eller försörjningsstöd som har varit placerade i samhällsvård under uppväxten (0-18 år). 4. Andelen familjehem i 
egen regi, jämfört med föregående år.  

8.1.2 Medarbetare

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

Förvaltningens grupper arbetar med handlingsplaner, med utgångspunkt från genomförd 
medarbetarundersökning hösten 2013. Målvärdet för året bedöms kunna uppnås, med 
utgångspunkt från genomförd uppföljning mellan förvaltningsledning och chefer, samt skriftliga 
verksamhetsrapporter för delår 2 från resp. chef.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Framgångsrika medarbetare, index 
enligt MAU 
(medarbetarundersökning).

Ok Uppnås

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

Förvaltningens grupper arbetar med handlingsplaner, med utgångspunkt från genomförd 
medarbetarundersökning hösten 2013. Målvärdet för året bedöms kunna uppnås, med 
utgångspunkt från genomförd uppföljning mellan förvaltningsledning och chefer, samt skriftliga 
verksamhetsrapporter för delår 2 från resp. chef.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Prestationsnivå, enligt MAU 
(medarbetarundersökning)

Ok Uppnås

Andel av beslutade utbildningar i 
förvaltningens utbildningsplan som 
är genomförda eller påbörjade.

90 % Ok Uppnås
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Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Ledarskap, index enligt MAU 
(medarbetarundersökning)

Ok Uppnås

Förvaltningens medarbetare har jämställda löner och villkor.

Varje år får Gävle kommuns förvaltningar en JÄMIX-rapport från Nyckeltalsinstitutet som 
bygger på uppgifter och statistik som lämnats av förvaltningarna. JÄMIX visar hur 
jämställdheten ser ut i organisationen och är en sammanslagning av nio jämställdhetsnyckeltal, 
där varje nyckeltal har tilldelats viss poäng. Ju högre JÄMIX desto bättre jämställdhet.

Inför redovisningen 2014 har Nyckeltalsinstitutet justerat poängskalorna, vilket innebär att det 
satta målvärdet för 2014 (128 poäng) inte kan användas. Nyckeltalsinstitutet har räknat om vårt 
målvärde utifrån de nya justerade poängskalorna, det mål vi hade utifrån den gamla poängen 
motsvarar i den nya skalan 123 poäng. Aktuell mätning visar ett gott resultat mot målvärdet.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Socialtjänst Gävles resultat i Jämix-
undersökningen.

124 123 Uppnås

Värde i mätning redovisad 2013: 123. 

Personalredovisning

Personalstruktur

2014-08-31

Årsarbetare Antal anställda
Genomsnittlig 
sysselsättnings
grad

Genomsnittlig 
ålder

Tillsvidare Visstid Tillsvidare Visstid Tillsvidare Tillsvidare

Kvinnor 260,7 23,0 263 23 99,1 45,9

Män 67,0 8,5 67 9 100 49,8

Totalt 327,7 31,5 330 32 99,2 45,9

Analys
Förvaltningen har betydligt fler medarbetare än vid samma tidpunkt år 2013. En stor del av 
ökningen kan förklaras av att särskilda medel tillförts för att starta nya verksamheter.

Det finns ingen förändring i andelen kvinnor och män jämfört med 2013. 79 % är kvinnor och 
21 % är män.

Sysselsättningsgraden är hög bland förvaltningens medarbetare. Sju av våra tillsvidareanställda 
medarbetare har en deltidsanställning.

Männens medelålder är knappt 4 år högre än kvinnornas
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Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning 2014-07-31 (%) 2013-07-31 (%) 2012-07-31 (%)

Total sjukfrånvaro* 2,92 2,76 3,57

- varav långtidssjukfrånvaro** 15,08 16,31 30,56

Sjukfrånvaro för kvinnor 3,04 3,18 4,15

Sjukfrånvaro för män 2,50 1,31 1,65

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år 
eller yngre

3,35 1,46 3,84

Sjukfrånvaro i åldergruppen, 30-49 år 2,70 3,72 3,56

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år 
eller äldre

3,08 2,57 3,53

* 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
Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med 2013. Långtidssjukfrånvaron tenderare att minska. 
Ökningen av sjukfrånvaro finns bland män och i åldersgruppen 29 och yngre samt 50 år och 
äldre.

I förvaltningen är det 184 medarbetare som inte har haft någon sjukfrånvaro under 
mätperioden.

8.1.3 Hållbart samhälle

Socialtjänst Gävle ska, i samverkan med andra, utveckla det 
förebyggande arbetet.

Arbetet inom området fortskrider i enlighet med Socialnämndens verksamhetsplan och 
handlingsplaner för enheter och grupper. En ny organisation för serviceinsatser och 
förebyggande arbete till barn och ungdomar togs i bruk på Familjeenheten under hösten 2013 
och arbetet utvecklas vidare under året. Ett ytterligare exempel på utvecklat förebyggande 
arbete är öppenvårdsmottagningen för arbete mot våld i nära relationer, som startade sin 
verksamhet i början av året.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Utökning och utveckling av 
förvaltningens förebyggande 
insatser.

90 % Ok Uppnås

Andel genomförda åtgärder enligt handlingsplan. 

Berörda näringsidkare ska få ökad förståelse för tillståndsgivningens 
uppdrag och syfte.

Arbetet inom området fortskrider i enlighet med Socialnämndens verksamhetsplan och 
handlingsplaner för enheter och grupper. Förvaltningen fortsätter att medverka i det 
kommunövergripande projektet "Helt enkelt, Gävle", med syfte att stå för effektiv och rättssäker 
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service utifrån gällande lagstiftning och kommunens mål. Målvärde har inte satts för år 2014. 
Målvärdet för 2015 är 70. Fr.o.m. år 2014 görs mätningen årligen. I senaste mätningen 2014 var 
värdena för Socialtjänst Gävles tillståndsverksamhet 66 för bemötande och 53 för kompetens.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Bemötande och kompetens i 
tillståndsverksamheten enligt 
serviceundersökning.

Mindre 
avvikelse

Uppnås

Värde i mätning 2013: 65. 

Socialtjänst Gävle ska, genom aktivt samarbete med andra, minska 
behovet av försörjningsstöd.

Förutsättningarna för ökat stöd till barn och ungdomar i familjer med långvarigt 
försörjningsstöd har förbättrats genom ökningen av bidragsnormen fr.o.m. år 2012. Vid 
handläggningen av försörjningsstöd till målgruppen har ökat fokus lagts på att uppmärksamma 
behov av, och ge möjligheter till, ett aktivt fritids- och kulturliv. Fr.o.m. 2013-07-01 kan barn 
från mellanstadiet upp till högstadiet beviljas 3000 kr per barn till fritidsaktiviteter. Detta har 
gjorts i liten omfattning under perioden. Genomförd mätning av indikatorn bidrag över norm 
för perioden visar att 52 familjer har fått bistånd för aktiviteter inom fritids- och kulturområdet. 
Mätningarna görs fortsättningsvis och ett målvärde kommer att sättas inför verksamhetsåret 
2015. Utfallet av antal ärenden med övergångsavtal indikerar att målvärdet för året kommer att 
uppnås.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Möjligheter för barn och ungdomar 
som lever i familjer med långvarigt 
försörjningsstöd till ett aktivt 
fritids- och kulturliv.

Mindre 
avvikelse

Uppnås

Fler personer ska klara ett eget 
boende med eget hyreskontrakt.

12 25 Uppnås

1. Mätning av i vilken grad bidrag utöver norm har gått till att stärka möjligheten till aktivt fritids- och kulturliv. Som 
långvarigt försörjningsstöd räknas 2 år eller längre. Mätning av nuläge vid bokslut 2013 och därefter fastställande av 
målvärden. 2. Antal ärenden med övergångsavtal som erhåller förstahandsavtal på sin bostad.

Socialtjänst Gävle ska, genom offensivt arbete tillsammans med andra, 
bidra till att minska alkohol- och narkotikakonsumtionen.

Arbetet inom området är fortsatt prioriterat för innevarande år och för planeringsperioden, bl.a. 
genom arbetet i narkotikakommissionen och medföljande handlingsplan, samt arbetet i 
arbetsgruppen för Unga vuxna, 18-25 år. Mätningen av narkotikabruket bland ungdomar sker 
primärt genom de s.k. CAN-undersökningarna. Gjord mätning av indikatorn rörande 
återaktualiseringar av barn och ungdomar 0-14 år visar ett värde under målvärdet för året.
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Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Omfattning av narkotikabruket 
bland ungdomar.

Ok Uppnås

Andel av barn och ungdomar 0-14 
år som upplevt svår problematik i 
uppväxtmiljön som återaktualiseras 
inom 1 år efter insats.

3,4 % 5 % Uppnås

Utveckling av uppsökande arbete 
bland vuxna missbrukare.

90 % Mindre 
avvikelse

Uppnås 
delvis

1. Målvärden för planeringsperioden tas fram inför verksamhetsåret 2014. Mätning av elevers drogvanor görs 
vartannat år av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). 3. Andel genomförda åtgärder enligt 
handlingsplan.  

8.1.4 Ekonomi

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

Läget för antalet personer som bytt försörjningsstöd till annan inkomst är fortsatt positivt. 221 
personer har varit inskrivna i AME:s aktivitetsprogram under året. Av dessa har 108 st. gått ut i 
arbete eller annan sysselsättning. Långvariga ärenden på försörjningsstöd har erbjudits ettåriga 
Nystarts-jobb och jobb genom OSA (offentligt skyddad anställning). 76 personer har erhållit 
Nystarts-jobb/OSA och under 2014 har 17 anställningar avslutats, varav endast två personer är 
åter på försörjningsstöd. De externa placeringarna ligger på en hög nivå för perioden och 
målvärdena för året kommer inte att nås. Om antalet vårddygn för vuxna ligger på samma nivå 
under resten av året, som för åtta månader, blir utfallet för året 10 398 vårddygn (att jämföra 
med målvärdet 8 700 dygn).

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Antal som byter försörjningsstöd till 
annan inkomst

108 100 Uppnås

Antal externa placeringar av barn 
och unga, 0-20 år.

41 25 Uppnås ej

Antal externa vårddygn, vuxna 6 932 8 700 Uppnås ej

1. Varaktigheten av att inte behöva försörjningsstöd ska vara minst 6 månader. 2. Genomsnittligt antal externa 
placeringar. 

8.2 Uppföljning av uppdragen
Nämnd och förvaltning arbetar, i enlighet med de kommunövergripande målen, för en god 
ekonomisk hushållning, för ett effektivt resursutnyttjande och för en kontinuerlig 
kostnadskontroll. Största fokus ligger på att ytterligare öka alternativen till försörjningsstöd, 
samt på utvecklingen av insatser inom missbruksvården och medföljande minskning av externa 
placeringar.

Området "Skolan först" är prioriterat genom särskilt nämndsmål och genom utveckling av det 
förebyggande arbetet. I Socialtjänst Gävles utvecklingsarbete, tillsammans med 
skolförvaltningarna, läggs ökat fokus på barnens roll i skolan.

Gjorda avstämningar med förvaltningens chefer visar att arbetet inom förvaltningen, som 
helhet, löper i enlighet med Socialnämndens verksamhetsplan och enheters/gruppers 
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handlingsplaner.

8.3 Investeringsverksamhet
I Socialnämndens investeringsbudget ingår resurser för årlig komplettering av möbler och 
övriga inventarier, samt kontinuerliga åtgärder när det gäller säkerhet (förvaring, larm och 
övriga säkerhetsåtgärder). I nuläget bedöms att investeringsbehoven kan klaras inom tilldelad 
investeringsram.

8.4 Utvecklingsområde
Arbete har genomförts och pågår inom samtliga angivna utvecklingsområden i Socialnämndens 
verksamhetsplan för år 2014.

Socialnämnden har fått utökat kommunbidrag fr.o.m. år 2014 för utveckling av arbetet mot våld 
i nära relationer. Utvecklingsarbetet omfattar både det förvaltningsinterna och det 
kommunövergripande arbetet. I början av året startade förvaltningen en öppenvårdsmottagning 
för verksamhetsområdet. Det kommunövergripande utvecklingsarbetet rörande våld i nära 
relationer genomförs i samarbete med kommunledningskontoret, med särskild projektledare 
under två år. Arbetet har startats i början av året.

Arbete pågår för att, tillsammans med länets kommuner, skapa en gemensam organisation för 
socialjour. Verksamheten kommer att organisatoriskt placeras under Gävles Socialnämnd och 
Socialtjänst Gävle. Verksamheten beräknas starta i slutet av år 2014 eller i början av år 2015.

8.5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal 2010 
Utfall

2011 
Utfall

2012 
Utfall

2013 
Utfall

2014 
Progn

os

2015 
Budg

et

2016 
Budg

et

2017 
Budg

et

Ant. årsarb., t v, 24/12 268,0 299,4 300,5 313,7 330,0 330,0 330,0 330,0

Ext. plac., b o u, dygn 19 276 20 884 14 646 11 629 12 000 12 000 12 000 12 000

Öppenvård, b o u, antal 647 590 568 538 580 590 590 590

Ext. plac, vuxna, dygn 6 345 6 881 10 581 11 097 8 700 7 500 7 000 7 000

Öppenvård, vuxna, ant. 436 573 425 445 520 530 540 550

Förs.stöd, hushåll/mån 1 241 1 401 1 566 1 564 1 600 1 600 1 600 1 600

8.6 Resultat och investeringar

(mnkr) Utfall 2014-
08-31

Utfall 2013-
08-31

Prognos 
Helår 2014

Budget Helår 
2014

Verksamhetens intäkter 66,8 55,7 82,9 72,9

Personalkostnader -156,7 -146,5 -238,4 -244,8

Övriga kostnader -203,5 -195,1 -287,5 -263,5

Avskrivningar/nedskrivningar -0,7 -0,4 -1,0 -0,7

Internränta -0,1 -0,1 -0,2 -0,1

Resultat före kommunbidrag -294,2 -286,4 -444,2 -436,2

Kommunbidrag 291,5 278,5 436,2 436,2

Årets resultat -2,7 -7,9 -8,0 0,0

Bruttoinvesteringar -0,5 -1,7 -0,8 -0,8
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(mnkr) Utfall 2014-
08-31

Utfall 2013-
08-31

Prognos 
Helår 2014

Budget Helår 
2014

Avgår bidrag 0,9

Summa nettoinvesteringar -0,5 -0,8 -0,8 -0,8

Periodens resultat uppgick till -2,7 (-8,6) mnkr. Större avvikelser finns för försörjningsstöd 
(+8,0) och externa placeringar unga vuxna/vuxna (-12,5).

Helårsprognosen uppgår till - 8,0 mnkr. Av beräknad budgetavvikelse avser + 8 mnkr 
försörjningsstöd, - 18 mnkr externa placeringar av unga vuxna/vuxna, samt + 2 mnkr övriga 
kostnader och intäkter.

Budgetavvikelserna för försörjningsstöd (överskott) resp. externa placeringar (underskott) har 
identifierats tidigt under året och förstärkts under årets gång. Totalt sett förbättras 
årsprognosen med 2 mnkr, vilket kan härföras till den positiva nettokostnadsutvecklingen för 
försörjningsstöd.

Arbete pågår med åtgärdsprogram för missbruksvården, som ska ge effekt i form av minskade 
externa placeringar. Inom verksamhetsområdet försörjningsstöd pågår ett kontinuerligt 
utvecklingsarbete med aktuella samarbetsparter, inom och utom den kommunala 
organisationen, med syfte att skapa arbete och övriga alternativ till försörjningsstöd.

För övriga kostnader och intäkter beräknas ett nettoöverskott med 2 mnkr. I detta ingår 
balansering av generella sparkrav på förvaltningsövergripande nivå och på enhetsnivå, med 
totalt 4,6 mnkr.

Periodens nettoinvesteringar uppgick till 0,5 (0,8) mnkr.

Investeringarna för året beräknas kunna klaras inom budgetram.

8.7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling
Arbete pågår med handlingsplan för minskning av externa placeringar av vuxna och detta arbete 
kommer att utgör en stor utmaning för hela planeringsperioden.

Nettokostnaderna för utbetalning av försörjningsstöd har sjunkit under år 2014 och prognosen 
för året är ett överskott mot budget. Det är dock viktigt att pågående arbete tillsammans med 
kommunens arbetsmarknadsenhet och externa samarbetsparter, fortsätter och utvecklas, med 
syfte att skapa arbete och övriga alternativ till försörjningsstöd. I aktuella budgetramar 
förutsätts också minskade kostnader för utbetalning av försörjningsstöd fr.o.m. år 2016.

8.8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna
 Öppenvårdsmottagning, våld i nära relationer

Verksamheten startade i början av året och innebär möjlighet för förvaltningen att möta 
målgruppens behov av direkta stödinsatser i en samlad verksamhet. Verksamheten 
erbjuder rådgivning, krisbearbetning, samt samtalsstöd och behandling.

 Länssocialjour
Planering har pågått hela året för att skapa en socialjour för länets kommuner i Gävle 
kommuns regi. Beslut har fattats i resp. kommun och verksamheten beräknas starta i 
slutet av 2014/början av 2015.

 Nya lokaler för Hemsta öppenvård
Verksamheten har flyttat från Hemstagården till egna lokaler. Detta har inneburit 
förbättrad arbetsmiljö och förbättrade möjligheter till utveckling av verksamheten. Som 
följdeffekt har tre nya boendeplatser kunnat skapas på Hemstagården.
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8.9 Bilaga 1 Personalstatistik

Personalstruktur

2014-08-31 2013-08-31

Årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 260,7 67,0 327,7 242,7 67,0 309,7

Visstid 23,0 8,5 31,5 24,8 3,5 28,3

Totalt 283,7 75,5 359,2 267,5 70,5 338,0

2014-08-31 2013-08-31

Antal 
anställda

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 263 67 330 245 67 312

Visstid 23 9 32 26 4 30

Totalt 286 76 362 271 71 342

Analys
Förvaltningen har 20 stycken fler medarbetare jämfört med samma mätperiod i fjol. Av dessa är 
18 tillsvidareanställda. I huvudsak beror ökningen på särskilt avsatta medel för nya 
verksamheter såsom Öppenvårdsmottagning för våld i nära relationer, BoKvar, 
utslussverksamhet för ensamkommande barn, utökat boende på Stallgatan samt arbete med 
klienter i långvarigt försörjningsstöd.

Av våra 362 medarbetare har 25 stycken ett chefsuppdrag.

Genomsnittlig ålder

Anställningsform Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt
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Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

Anställningsform Kön Upp till 
29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år

60 år 
eller 
äldre

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

Analys
Uppgifterna redovisas vid uppföljning av helår.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2014-08-31 (%) 2013-08-31 (%) 2012-08-31 (%)

Tillsvidare Kvinnor 99,1 99,1 99,3

Män 100,0 100,0 99,4

Totalt 99,2 99,3 99,3

Visstid Kvinnor 100,0 95,2 96,7

Män 94,4 87,5 100,0

Totalt 98,4 94,2 97,3

Totalt Kvinnor 99,2 98,7 99,0

Män 99,3 99,3 99,4

Totalt 99,2 98,8 99,1

Antal medarbetare per sysselsättningsgradsintervall

Antal medarbetare per 
sysselsättningsgradsintervall 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Anställningsform Kön Hel
-tid

Del
-tid 
75-
99 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Hel
-tid

Del
-tid 
75-
79 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Hel
-tid

Del
-tid 
75-
99 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män
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Antal medarbetare per 
sysselsättningsgradsintervall 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

Analys
Orsaken till höjningen av sysselsättningsgraden beror på att tre visstidsanställningar har 
avslutats.

Antal medarbetare per sysselsättningsgradsintervall redovisas vid uppföljning av helår.

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro 2014-07-31 2013-07-31 2012-07-31

Kön Dagar Procent Dagar Procent Dagar Procent

Nettoarbetstid Kvinnor 47162 78,0 43146 75,9 42050 77,1

Män 12857 79,1 12474 82,8 12267 83,3

Totalt 60019 78,3 55620 77,3 54317 78,4

Sjukdom totalt 
antal dagar

Kvinnor 1586 2,6 1570 2,8 2090 3,8

Män 364 2,2 187 1,2 249 1,7

Totalt 1950 2,5 1757 2,4 2339 3,4

Barnledighet Kvinnor 3861 6,4 8031 8,8 3743 6,9

Män 375 2,3 231 1,5 131 0,9

Totalt 4236 5,5 8262 7,3 3874 5,6

Semester/Ferier Kvinnor 6004 9,9 5632 9,9 5434 10,0

Män 1539 9,5 1595 10,6 1583 10,8

Totalt 7543 9,8 7227 10,0 7017 10,1

Studier Kvinnor 337 0,6 285 0,5 272 0,5

Män 219 1,3 240 1,6 214 1,5

Totalt 556 0,7 525 0,7 486 0,7

Övrig frånvaro Kvinnor 1491 2,5 1185 2,1 941 1,7

Män 898 5,5 343 2,3 276 1,9

Totalt 2389 3,1 1528 2,1 1217 1,8

Analys
Den totala nettoarbetstiden ligger kring 78 %. Kvinnornas nettoarbetstid har ökat med 2,1 
procentenheter och männens nettoarbetstid har minskat med 3,7 procentenheter jämfört med 
år 2013. Detta beror på att kvinnor har varit mindre barnlediga och mindre sjuka, medan 
männens sjukfrånvaro och övrig frånvaro har ökat.

Sjukfrånvaron är fortfarande låg i förhållande till kommunen i övrigt. Att männens sjukfrånvaro 
har ökat förklaras av att enstaka sjukdomsfall slår igenom i statistiken.

Ökningen av Övrig frånvaro beror dels på att ett flertal medarbetare under perioden tagit 
tjänstledigt för att bedriva näringslivsverksamhet.
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I övrigt finns inga betydande skillnader mellan de jämförda åren. 

Övertid

2014-08-31 2013-08-31

Kön Antal 
timmar

Utbetald 
ersättning

Beräknad 
kostnad 

för 
övertid i 

tid

Antal 
timmar

Utbetald 
ersättning

Beräknad 
kostnad 

för 
övertid i 

tid

Fyllnadstid Kvinnor 317 39034 22255 264 34 453 15 148

Män 111 9157 10521 62 8 701 2 909

Totalt 428 48191 32776 326 43154 18057

Enkel 
övertid

Kvinnor 624 168812 52516 473 101 210 60 671

Män 127 18082 18675 68 12 167 8 590

Totalt 751 186894 71191 541 113377 69261

Kvalificerad 
övertid

Kvinnor 1236 463610 108602 1 001 356 582 93 367

Män 297 88823 28922 317 87 123 35 462

Totalt 1533 552433 137524 1318 443705 128829

Analys
Övertid och fyllnadstid har ökat i jämförelse med år 2013. Över/fyllnadstiden motsvarar i snitt 
7,5 timme per medarbetare, vilket är en ökning med ca 1 timme per medarbetare jämfört med 
samma tidpunkt i fjol.

Av den totala över/fyllnadstiden finns 22 % på Mottagningsgruppen. Det är den sociala 
beredskapen som bidragit till det höga uttaget av över/fyllnadstid

Övriga grupper med ett högre övertidsuttag är våra dygnet-runt verksamheter, där ordinarie 
medarbetare måste täcka upp vid frånvaro när vikarier inte rekryterats.

Övertiden följs kontinuerligt upp vid chefs- och verksamhetsuppföljningar.

Rekrytering och personalförsörjning

Nytillsättning Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

Avgångar Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31
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Nytillsättning Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

- varav pension Totalt

- varav ÖK-SAP Totalt

Analys
Uppgifterna redovisas vid uppföljning av helår.

Personalkostnader

Personalkostnader 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Personalkostnader inkl PO-pålägg (tkr)

Genomsnittliga personalkostnader inkl PO per 
månad och årsarbetare (kr)

Analys
Uppgifterna redovisas vid uppföljning av helår.
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9 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

9.1 Målanalys

9.1.1 Medborgare och kunder

Medborgare, brukare och företagare har stort förtroende för 
verksamheterna inom Näringsliv och arbetsmarknad

EDV - Genomförd brukarundersökning visar ett genomsnittligt resultat på 85 % nöjdhet inom 
områdena 1. Kontinuitet, stöd, service 2. Psykosocial miljö (självbestämmande och integritet) 3. 
Kommunikation och information 4. Sysselsättning och gemenskap. Under våren 2014 har 
brukarna fått information om resultatet och handlingsplaner har upprättas i de grupper där det 
finns frågor att arbeta vidare. Det arbetet har satt igång efter sommaren.

Näringslivsenheten arbetar efter kommunens serviceguide och utfallet bedöms som gott. För 
varje aktivitet där Näringsliv är anordnare görs uppföljning av utfall. Egen undersökning 
kommer att göras 2014, utfall redovisas 2015. Exempel på områden som kommer att följas upp 
är Nyföretagandeutbildning, Upphandlingsutbildning och Näringlivsprogramsträffar. Under 
våren gjordes en deltagarundersökning av de två senaste Starta eget-utbildningarna och utfallet 
blev 82-85 % nöjdhet.

AME gör inga deltagarundersökningar under 2014.

Vuxenutbildningen – Genomförd elevutvärdering för vårterminen 2014 visar att 87,5 % av 
eleverna är nöjda med sin studietid på Vuxenutbildningen. Elevutvärderingar genomförs varje 
termin i maj och december. Ett sammanslaget värde för 2014 redovisas i januari 2015. 

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

EDV Brukarundersökning 85 % 80 % Uppnås

Näringsliv deltagarundersökningar >50 % >50% Uppnås

AME deltagarundersökningar

Vuxenutbildningen 
kursutvärderingar

87,5 % 80 % Uppnås

Systematiskt kvalitetsarbete bidrar till god måluppfyllelse, god 
uppföljning och utveckling av verksamheterna inom Näringsliv och 
arbetsmarknad

Inom samtliga enheter görs ett antal olika aktiviteter för omvärldsbevakning, såsom att delta i 
konferenser och nätverk, kontakter med myndigheter, ta del av nyheter i media, sprida 
information på personalträffar mm.

EDV har upprättat ett kvalitetsledningssystem enligt Socialstyrelsens författningssamling 
SOSFS 2011:9 som samtlig personal fått information om, Ledningssystemet, rutiner och 
blanketter finns i EDV:s rutinpärm. Arbetet är igång.

Näringslivsenheten har installerat ett system för CRM (Customer Relationship Management, 
dvs kundvård) där varje ärende och kontakt mellan kund och medarbetare registreras. Arbetet 
med näringslivsprogrammet har följts upp vid en företagsträff med 120 deltagare.
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AME och Vuxenutbildningen verkar för god kvalitet i alla led, ett utvecklingsområde är att 
systematisera kvalitetsarbetet och synliggöra resultaten. Internt arbetar Vuxenutbildningen med 
systematisk uppföljning av betyg, resultat, avbrott, bedömning, systematiskt arbetsmiljöarbete 
mm.

Varje enhet har tydliga rutiner för planering och uppföljning av verksamheten i enlighet med de 
krav som omvärlden ställer. En stor del av vår verksamhet lämnar statistik till SCB och därmed 
kan vi följa våra resultat i förhållande till andra kommuner och riket som helhet.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Varje enhet har tydliga rutiner för 
planering, implementering, 
utvärdering och omvärldsbevakning

100 100% Ok Uppnås

Gävle har en framgångsrik kompetensförsörjning

Ett intensivt arbete med Lokalt kompetenscentrum drivs av Näringslivsenheten och 
Vuxenutbildningen tillsammans, ett samverkansforum som syftar till att utveckla och stärka 
kompetensförsörjningen i Gävle och skapa en fungerande kompetensförsörjningsmodell, där en 
bättre integration kring utbildningssystemets roll till nytta för lokalt arbetsliv är en viktig del. 
Uppdraget är att initiera och ge stöd till samverkan mellan olika aktörer inom 
kompetensförsörjningsområdet. Fem arbetsgrupper med tydligt uppdrag att arbeta vidare har 
skapats: Hur underlättar vi ungas inträde på arbetsmarknaden, Entreprenörskap – nytt 
näringsliv, Integration – mångfald, Samverkan mellan skola och näringsliv, Marknadsföring av 
Gävle

Resultatet av Småföretagsbarometern som avser våren 2014 redovisas i november/december. 
Utfallet från senast publicerad undersökning avser mätning från hösten 2013, och resultatet var 
då 27 %, vilket pekar på en nedgång mot vårens mätning 2013 då resultatet var 28 %. Mätningen 
visar hur stor del av småföretagarna i Gävleborg som uppger att bristen på lämplig arbetskraft 
är ett hinder för tillväxt.

Under 2014 gör Vuxenutbildningen en satsning på Utbildningschansen, en mötesplats där 
gävleborna får möjlighet att träffa utbildningsanordnare och arbetsliv och vice versa. 
Utbildningschansen ska utvärderas och följas upp under året. Vuxenutbildningen deltar i andra 
sammanhang där kompetensförsörjningsfrågan diskuteras både lokalt, regionalt och nationellt.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Småföretagsbarometern (basvärde 
2013 - 27)

25 Ok Uppnås

Arbetskraften (sysselsatta 
+ arbetslösa/andel av befolkningen) 
i åldern 25-64 år

88 % Ok Uppnås

Övergång till högre utbildning 
(basvärde 44,9 %)

45 % Ok Uppnås

Kompetensnivån hos kommunens befolkning höjs och anpassas till 
arbetsmarknadens och samhällets behov

Vuxenutbildningen redovisar statistik till SCB två gånger per år. Uppgifter från kalenderåret 
2013 redovisas på SCB:s kommunblad i oktober 2014. Resultatet från år 2014 offentliggörs i 
oktober 2015.
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Genom att erbjuda studie- och yrkesvägledning ges förutsättningar till mer välgrundade 
utbildningsval utifrån den enskildes förutsättningar och behov. Vi arbetar ständigt med att ha 
hög tillgänglighet till studie- och yrkesvägledning. Vår bedömning av indikatorn bygger på de 
studieresultat som finns tillgängliga från första halvåret. De visar att det finns förutsättningar 
att nå uppsatt målvärde.

Arbetsmarknadsenheten har uppdraget med att sörja för att personer med intellektuell eller 
psykisk funktionsnedsättning får tjänst inom Gävle kommunkoncern. Vid periodens slut uppgår 
antal personer till 98, vid årets slut beräknas 110 personer fått arbete vilket gör att det 
ursprungliga målet uppnås.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Kursdeltagare i gymnasial 
vuxenutbildning i kommunens regi 
som vid årets slut slutfört kurs.

76 % Ok Uppnås

Andel elever i kommunens regi som 
godkänns inom SFI-undervisningen

78 % Ok Uppnås

Andel kortutbildade som deltar i 
kommunal vuxenutbildning.

20 % Ok Uppnås

Gävle kommunkoncern inrättar 
tjänster för personer med 
intellektuell eller psykisk 
funktionsnedsättning. Nämndens 
uppdrag är att möjliggöra att 
andelen motsvarande målvärdet 
uppnås.

1,5 % Ok Uppnås

Utifrån omvärldsanalys fastställs verksamhetsutbudet så att framtida 
kompetens säkerställs för såväl yrkesliv som vidare studier

EDV har tre månaders verkställighetstid vilket generellt brukar ordnas om det inte är mycket 
specifika krav som måste tillgodoses, exempelvis lokalanpassning.

Vuxenutbildningens utbud av utbildningar uppfyller väl efterfrågan. Vårt utbud är framtaget i 
samverkan med bl.a. bransch, fackliga organisationer, arbetsförmedling samt i regional- och 
kommunal samverkan. Vi arbetar ständigt med att inhämta information från omvärlden för att 
erbjuda efterfrågade utbildningar. Vårt uppdrag är även att tillgodose enskilda personers 
önskemål om utbildning. Antagning till utbildning pågår löpande under året och vår bedömning 
är att vi kan erbjuda plats utifrån givna målvärden. I vissa utbildningar på gymnasial nivå kan 
inte alla behöriga sökande erbjudas plats och urval tillämpas.

Arbetssökande från försörjningsstödet erbjuds aktivitet ledd av Arbetsmarknadsenheten inom 
en vecka från det att den enskilde sökt försörjningsstöd.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Tillgång till efterfrågade 
verksamheter inom lagstyrda 
områden inom stipulerad tid.

100 100% Uppnås

Tillgång till gymnasial utbildning 
inom efterfrågade områden

95 % 95 % Uppnås

Tillgodose aktiviteter mot arbete för 
försörjningsstödstagare inom en 
vecka

100 % 100 % Uppnås
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9.1.2 Medarbetare

Våra medarbetare har tydliga uppdrag och roller och rätt möjlighet att 
utföra uppdragen

De goda resultatet för samtliga enheters medarbetarskap i den senaste 
medarbetarundersökningen (MAU) 2013 har inte föranlett några speciella handlingsplaner, 
förutom diskussioner på APT mm kring specifika frågeställningar. Det sammanlagda resultatet, 
vägt efter antal medarbetare som svarat, uppgick till 85,7. Spannet bland enheterna låg mellan 
82,2 och 87,5.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Framgångsrika medarbetare (Skala 
1-100)

75 Ok Uppnås

Utfallet avser medarbetarskap i MAU 2013

Ett inspirerande och hälsofrämjande ledarskap samt ökad fokusering på 
medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra uppdraget

Ett arbete med att samla förvaltningens chefer kring det nya uppdraget pågår. Chefsdagar har 
anordnats i maj och i juni, ytterligare en planeras under året. Syftet är att öka dialogen och 
delaktigheten kring det strategiska uppdraget och arbeta med vår samlade kompetens för att nå 
målen. Det skapar kontaktytor mellan enheternas chefer och möjliggör ökad samverkan.

Det redovisade utfallet 2013 avser ett vägt genomsnitt efter antal personer som svarat per enhet, 
Spannet mellan enheterna var mellan 71,5 - 84,6. Nästa medarbetarundersökning (MAU) 
kommer att göras 2015. 

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Ledarskapsindex (Skala 1-100) 75 Ok Uppnås

Utfallet avser ledarskap i MAU 2013.

Jämställda och konkurrenskraftiga löner och villkor råder.

2014 års löneöversyn har genomförts i enlighet med rådande styrdokument. I arbetet ingår ett 
tydligt fokus på att skapa en jämställd och konkurrenskraftig lönebild för förvaltningens 
samtliga medarbetare.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Jämix 119 Ok Uppnås
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Personalredovisning

Personalstruktur

2014-08-31

Årsarbetare Antal anställda
Genomsnittlig 
sysselsättnings
grad

Genomsnittlig 
ålder

Tillsvidare Visstid Tillsvidare Visstid Tillsvidare Tillsvidare

Kvinnor 172,8 28,2 174 31 99,3 50,5

Män 72,0 8,3 72 9 100,0 51,5

Totalt 244,8 36,5 246 40 99,5 50,8

Analys
Med anledning av den nya förvaltningsorganisationen 2014-01-01 saknas historiskt jämförbara 
uppgifter. Vissa jämförelsetal har därför tagits fram med kommunen som helhet, avseende delår 
2. Drygt 70 % av förvaltningens tillsvidareanställda medarbetare är kvinnor.  Motsvarande siffra 
på kommunnivå är drygt 83 %. Näringsliv & Arbetsmarknad Gävle har en högre genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 99,5 % än kommunens 96,4 %. Den genomsnittliga åldern bland för 
förvaltningens tillsvidareanställda medarbetare är högre än för kommunen som helhet. 50,8  år 
mot kommunens 47,5 år.

Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning 2014-07-31 (%) 2013-07-31 (%) 2012-07-31 (%)

Total sjukfrånvaro* 5,72

- varav långtidssjukfrånvaro** 20,54

Sjukfrånvaro för kvinnor 6,62

Sjukfrånvaro för män 4,55

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år 
eller yngre

9,01

Sjukfrånvaro i åldergruppen, 30-49 år 4,92

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år 
eller äldre

5,45

* 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
Näringsliv & Arbetsmarknad Gävle har en total sjukfrånvaro på 5,72 % varav 
långtidssjukfrånvaron utgör 20,54 % – motsvarande siffror på kommunnivå är 6,06 respektive 
35,9. Det finns flera medarbetare, som har svåra och långvariga sjukdomar, men en del av 
förvaltningens sjukfrånvaro är arbetsrelaterad. Berörda chefer och HR-konsulter arbetar 
tillsammans med dessa frågor.
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9.1.3 Hållbart samhälle

Verksamheterna inom Näringsliv och arbetsmarknad bidrar till en hållbar 
tillväxt i Gävle

Inom Näringsliv och arbetsmarknad Gävle utvecklas ständigt verksamheterna för att Gävles 
medborgare ska ha möjlighet att nå en hållbar utveckling på arbetsmarknaden. Genom god 
omvärldsbevakning, ett tydligt individfokus och flexibla lösningar i vardagen bidrar vi till 
samhällets utveckling.

Förvaltningen bidrar till att alla indikatorer som mäter målet uppfylls.

Arbetskraftens andel av befolkningen 25-64 år uppgick till 88,7 % i februari 2014.

Etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning uppgår till 
62,1 % för 2013 och når således inte målet 63 %.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Arbetskraften (sysselsatta 
+ arbetslösa/andel av befolkningen) 
i åldern 25 -64 år (%)

88 % Ok Uppnås

Etablerade på arbetsmarknaden 
eller studerar 2 år efter avslutad 
gymnasieutbildning ( %)

62 % 63 % Uppnås 
delvis

Andel av befolkning med 
eftergymnasial utbildningsnivå

24 % Ok Uppnås

Studerande inom vuxenutbildningen når sina individuella mål och är efter 
avslutade studier anställningsbara och/eller behöriga för vidare studier

Vuxenutbildningen redovisar statistik till SCB två gånger per år. Uppgifter från kalenderåret 
2013 redovisas på SCB:s kommunblad i oktober 2014. Resultatet från år 2014 offentliggörs i 
oktober 2015.

Vår bedömning, av huruvida studerande inom Vuxenutbildningen når sina individuella mål, 
bygger på de studieresultat som finns tillgängliga från första halvåret. Studieresultaten visar att 
det finns förutsättningar att nå uppsatt målvärde.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Kursdeltagare i gymnasial 
vuxenutbildning i kommunens regi 
som vid årets slut slutfört kurs.

76 % Ok Uppnås

Andel elever i kommunens regi som 
godkänns inom SFI-undervisningen

78 % Ok Uppnås

Deltagare inom arbetsmarknadsenheten ges adekvat tjänsteutbud/kedja 
av aktiviteter för närmaste vägen till arbete

Under perioden avslutades insatsen/ tjänsterna för 275 arbetssökande som har ersättning från 



121

försörjningsstödet. Av dessa 275 hade 152 deltagare tjänster där målet var arbete/ utbildning 
och 123 deltagare hade förberedande eller utredande tjänster.

Resultatet arbetsmarknadsenheten redovisar är att 79 deltagare har fått ett arbete, 13 har 
påbörjat studier, för 145 deltagare har arbetsmarknadsenheten utfört tjänsten och återfört 
ärendet till beställaren socialtjänsten eller arbetsförmedlingen. Sammanfattningsvis har vi nått 
ett resultat för 259 av 275 deltagare.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Resultatet av 
arbetsmarknadsenhetens insatser 
för personer med försörjningsstöd -
 Arbete eller utbildning (%)

41 % 42 % Uppnås

Resultatet av 
arbetsmarknadsenhetens insatser 
för personer med försörjningsstöd- 
utförd tjänst (%)

53 % 52 % Uppnås

Arbetsmarknadsenheten 
säkerställer att deltagare ges ett 
adekvat tjänsteutbud/kedja av 
aktiviteter för närmaste vägen till 
arbete. Där resultatet följs upp varje 
tertial.

100 % 100 % Uppnås

Individens utveckling optimeras genom sysselsättning inom enheten för 
daglig verksamhet

Genom vardagssamtal/arbetssamtal och aktuella genomförandeplaner (enl. tillägg i Lagen om 
Stöd och Service till vissa funktionshundrade § 21: a LSS utifrån SOSFS: 2008:3) har individen 
stor delaktighet i planeringen för den egna utvecklingen, vilket kan innebära önskemål om att få 
pröva annan verksamhet i eller utanför den dagliga verksamheten.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Andel brukare i EDV:S regi som 
önskar och får möjlighet att byta 
plats i 
basverksamhet/företagsgrupp/enski
ld plats och går vidare till 
anställning under året (%)

10 % 10 % Uppnås

Samarbete med viktiga samarbetspartners bidrar till att nå 
verksamhetsmålen

EDV har en nedskriven plan från 2013 för samarbete med viktiga samarbetspartners som följs 
upp 2 ggr per år.

Näringslivsenheten har ett 80-tal samarbetspartners genom föreningar, nätverk, aktörer, 
organisationer och förvaltningar som arbetar med näringslivet. Ett exempel är samarbetet med 
ALMI vid genomförandet av Mentorprogrammet, där nyföretagare får möjlighet till mentor i 
form av en erfaren företagare under ett år.

AME samarbetar främst med Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten men har också ett 
välutvecklat samarbete med arbetslivet.
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Vuxenutbildningen samverkar med samarbetspartners lokalt, regionalt och nationellt. De 
innefattar myndigheter, utbildningsanordnare, fackliga organisationer, arbetsgivare m fl. och 
samverkar inom kommunens olika förvaltningar.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Samarbetspartners identifieras 
utifrån uppdragen som påverkar 
verksamheternas utformning och 
leder till konkreta resultat och 
utveckling av verksamheterna.

100% 100% Uppnås

Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i 
jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

Näringslivsenheten arbetar med implementeringen av Näringslivsprogrammet där en 
inventering av befintliga aktiviteter och processer pågår. Arbetet kan kontinuerligt följas via 
www.gavle.se/naringsliv. Enheten driver viktiga projekt och processer som direkt påverkar 
måluppfyllelsen t ex Helt enkelt Gävle. Inom ramen för Helt enkelt Gävle lanserades den 8 maj 
en utökad företagsservicefunktion som ska skapa kortare beslutsvägare och tydligare 
samordning inom Gävle kommun i syfte att förenkla för företagen.

Resultatet av mätning som avser 2013 kommer senare under hösten.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

NKI, Sthlm business Alliance, 
basvärde 60

68 Ok Uppnås

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

Ett medvetet arbete med att skapa kunskap om vad som händer inom näringslivet i Gävle är en 
av huvudpunkterna i näringslivsprogrammet för att stärka varumärket och flertalet aktiviteter 
pågår för att skapa dialog och delaktighet kring olika teman. Varumärkesmätning genomförs 
vart tredje år. Nästa mätning görs 2015, och beräknas redovisas under 2016.

Ett förtydligat arbete inom Marknadsplats Gävle – ett samarbete mellan fastighetsägare och 
Gävle kommun – förväntas bidra till en än bättre etableringsprocess.

I det fortsatta arbetet med Näringslivsprogrammet ingår bl a att stärka Gävles varumärke. 
Ekonomifaktas resultat av mätning om nyföretagande kommer under hösten. Svenskt 
Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet innebär en tillbakagång till 2012 års nivå. 
Rankingen av 290 kommuners företagsklimat bygger på en sammanvägning av företagarenkät 
(183 svarande) från hösten 2013 samt statistik från SCB och UC.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Varumärkesmätning - befintliga 
företags bild av Gävle (basvärde 3,1)

Ok Uppnås

Varumärkesmätning - kännedom 
för företagsetableringar (basvärde 
0,1)

Ok Uppnås

Nyföretagande, basvärde 10,1 
(2012)

10,9 st Ok Uppnås
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Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Företagsklimat, ranking basvärde 
218 (2013)

235 198 Uppnås ej

Miljöperspektivet ska stärkas i alla verksamheter

Tillgänglig statistik visar att energianvändningen i förvaltningshuset, som bl a inrymmer 
Näringslivsenheten, har minskat med 7 % enligt senaste mätningen. Tyvärr kan vi inte i detta 
fall lyfta ur Näringslivsenhetens energianvändning ur den totala förbrukningen.

Vuxenutbildningens flytt från äldre lokaler på Vallbacken till moderna nybyggda lokaler i 
Skytteln bedöms medföra lägre energiförbrukning.

Förvaltningens möjlighet att direkt påverka energianvändningen är mycket begränsad. 
Indikatorn kommer att ändras till 2015.

En medvetenhet kring användningen av mer miljövänliga fordon finns i verksamheten.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Energianvändning i fastigheter som 
NAG nyttjar ska minska (basvärde 
2009)

10% Ok Uppnås

9.1.4 Ekonomi

Verksamheterna inom Näringsliv och arbetsmarknad är resurseffektiva, 
långsiktigt hållbara och främjar elevers, brukares och deltagares 
måluppfyllelse

Utfallet uppgår till 29,6 mnkr, varav AME står för 15,6 mnkr beroende på mottagna statsbidrag 
för fler nyanlända än beräknat. Bidrag utfördelas delvis till Utbildning Gävle och 
Vuxenutbildningen för skolgång och aktiviteter pågår ständigt för att få fler vuxna till 
vuxenutbildning eller arbete. Kostnader för aktiviteterna uppkommer med viss eftersläpning. 
Helårsprognosen för AME beräknas till 16,9 mnkr, beslut om mer fördelning till skolformerna 
och periodisering av intäkten över flera år planeras. Även övriga enheter bidrar till både positivt 
utfall och prognos, orsaker är senarelagda tjänstetillsättningar och förskjutning av EDV:s BoDa-
verksamhet på grund av att nybyggnation blir nödvändig då tänkta lokaler var i för dåligt skick.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Ekonomisk hushållning (resultat 
helår 0)

29,6 0 Uppnås

9.2 Uppföljning av uppdragen
1. Målet att inom en fyraårsperiod från 2011 kunna reservera 110 tjänster till funktionshindrade 
ligger nära då 98 personer har sådan tjänst för tillfället.

2. Samverkan med interna och externa intressenter för att minska tid i arbetslöshet, brister i 
utbildning och att öka andelen anställningsbara är det grundläggande uppdrag samtliga enheter 
arbetar kontinuerligt med.
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3. ”Skolan först” ingår naturligt i framförallt Vuxenutbildningen samt AME:s ansträngningar att 
få fler personer till utbildning.

4. Vuxenutbildningen är en mötesplats. Det är efterfrågat att förlägga olika typer av konferenser 
och möten i lokalerna. Utbildningschansen ett exempel på hur Vuxenutbildningen bjuder in 
möten mellan medborgare och arbetsliv.

5. Internationalisering pågår ständigt, bl a genom att AME anordnat feriepraktik i Europa för 
112 ungdomar mellan 17-18 år. Undervisning i svenska för invandrare finns hos 
Vuxenutbildningen och under året kommer även kulturmöten att arrangeras med olika teman.

Näringslivsenheten deltar och driver ett antal internationella projekt och processer i syfte att 
stärka och förbättra servicen och samarbetet med företagen. Näringslivsenheten och AME har 
till exempel projekt, tillsammans med Länsstyrelsen och Almi, med att underlätta för nyanlända 
att starta företag. Projektet startar i oktober 2014.

9.3 Investeringsverksamhet
Investeringsplanen följs i stort, något mer investeringar pga Vuxenutbildningens flytt till nya 
lokaler i Skytteln från att tidigare haft verksamheten i Vallbacksskolan.

Till och med augusti har Vuxenutbildningen investerat 0,8 mnkr i möbler och utrustning. 
Förvaltningens totala prognos visar på investeringar om totalt 1,7 mnkr för helåret 2014, vilket 
överensstämmer med ombudgeterat belopp.

9.4 Utvecklingsområde
Uppdraget att få fler personer i arbete och att skapa ett attraktivt klimat för näringslivet fortgår 
kontinuerligt.

Arbetsmarknadsenheten (AME) arbetar ständigt med personer som är i behov av stöd genom att 
erbjuda åtgärder och aktiviteter inom ramen för arbetsmarknadspolitik och integration.

Näringslivsenheten och AME har t ex projekt tillsammans med Länsstyrelsen och Almi med att 
underlätta för nyanlända att starta företag. Projektet startar i oktober 2014.

Implementering av Näringslivsprogrammet pågår. Företagsservice, en lotsfunktion har startats 
som underlättar näringslivets kontakter med bl a Samhällsbyggnad och Socialtjänsten inom 
kommunen samt Räddningstjänsten. Därutöver går arbetet vidare med utveckling av bl a 
nyföretagande, Welcome to Us och destinationsutveckling i enlighet med Gävle turismstrategi, 
Gästbok Gävle.

9.5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal 2010 
Utfall

2011 
Utfall

2012 
Utfall

2013 
Utfall

2014 
Progn

os

2015 
Budg

et

2016 
Budg

et

2017 
Budg

et

EDV: Antal brukare 320 330 345 355 365 375 385 395

9.6 Resultat och investeringar

(mnkr) Utfall 2014-
08-31

Utfall 2013-
08-31

Prognos 
Helår 2014

Budget Helår 
2014

Verksamhetens intäkter 91,3 86,9 131,6 107,2

Personalkostnader -123,1 -118,2 -198,5 -199,3

Övriga kostnader -71,8 -63,6 -111,0 -108,0
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(mnkr) Utfall 2014-
08-31

Utfall 2013-
08-31

Prognos 
Helår 2014

Budget Helår 
2014

Avskrivningar/nedskrivningar -0,7 -0,6 -1,0 -1,0

Internränta -0,0 -0,1 -0

Resultat före kommunbidrag -104,3 -95,5 -179,0 -201,1

Kommunbidrag 133,9 123,5 201,1 201,1

Årets resultat 29,6 28,0 22,1 0,0

Bruttoinvesteringar -0,9 -0,1 -1,7 -1,7

Avgår bidrag

Summa nettoinvesteringar -0,9 -0,1 -1,7 -1,7

Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 29,6 mnkr, vilket överstiger budget med 
29,3 mnkr. Den samlade prognosen uppgår för närvarande till 22,1 mnkr.

Arbetsmarknadsenheten (AME) har det enskilt högsta resultatet på 15,6 mnkr, främst beroende 
på erhållna statsbidrag från Migrationsverket för ökad flyktingmottagning, ca 700 personer till 
och med augusti. Betalningarna erhålls både som engångsersättning, 10 tkr per person, och 
ca 83 tkr fördelat över två år. Statsbidraget utfördelas delvis till Utbildning Gävle för barn och 
ungdomar i skolåldern och till Vuxenutbildningen, som ger kurser i Sfi (svenska för invandrare) 
och Samhällsorientering. Därutöver har AME personal som coachar och tillhandahåller en 
mängd aktiviteter för att lotsa de nyanlända till skola eller arbete. Intensiva ansträngningar görs 
för att erbjuda sysselsättning och med viss fördröjning kommer kostnader att uppstå. SKL 
räknar med att statsbidraget ska räcka i 3,5 år och att hela integrationsprocessen tar ca sju år. 
AME har en prognos på 16,9 mnkr som i sin helhet avser flyktingverksamheten och bygger på 
nuvarande fördelning av statsbidrag till de olika skolformerna. Beslut väntas att 
fördelningsmodellen ska ändras och ge mer medel till skolorna, samt att AME:s överskott ska 
kunna periodiseras över flera år, vilket skulle ge ett nollresultat.

Vuxenutbildningen visar ett överskott på 7,7 mnkr och överstiger budget med 7,6 mnkr. 
Överskottet hänför sig främst till erhållna statsbidrag för att genomföra yrkesutbildningar. Ett 
flertal utbildningar har startats under senare delen av augusti och därigenom ökar kostnaderna 
successivt för köp av verksamheter och entreprenader under resten av året. Ett ökat antal 
nyanlända flyktingar ger högre intäkter jämfört med budget och bidrar även det till överskottet. 
En översyn pågår om delar av statsbidraget för flyktingmottagande ska periodiseras över flera 
år. Nuvarande prognos uppgår till 1,2 mnkr.

Resultatet för Enheten för daglig verksamhet uppgår till 3,2 mnkr, vilket är 3,0 mnkr högre än 
budget. Lägre personalkostnader beroende på svårigheter att få vikarier och på försenade 
tjänstetillsättningar är den huvudsakliga orsaken. Under september – oktober kommer fem nya 
medarbetare att vara på plats. BoDa-verksamheten i samarbete med Omvårdnad har blivit 
senarelagd, vilket påverkat resultatet positivt. Orsaken är att den tänkta lokalen var i för dåligt 
skick och det har resulterat i beslut om nybyggnation. Prognosen visar 2,5 mnkr.

Näringslivsenhetens resultat uppgår till 1,7 mnkr. Överskottet beror främst på vakanta och 
senare tillsatta tjänster, men även på att flera aktiviteter såsom events och olika projekt kommer 
att genomföras senare under året. Prognosen är på 0,5 mnkr.

Ledning och Stöd visar ett överskott på 1,4 mnkr, vilket delvis beräknas kvarstå med en prognos 
på 1,0 mnkr. 

9.7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling
Nämndens ram har utökas totalt med 7,6 mnkr år 2015 med följande motivering:

För att underlätta för personer med funktionsnedsättning att efter skolgång komma in i den 
ordinarie arbetsmarknaden så snart som möjligt inrättar kommunen tjänster som avdelas för 
personer med funktionsnedsättning. Målet är att inom en fyraårsperiod från år 2011 kunna 
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reservera ca 110 tjänster för detta ändamål. Personerna anställs i ett arbetsmarknadspolitiskt 
program där arbetsgivaransvaret är knutet till arbetsmarknadsenheten. Alla anställningar ska 
inriktas på att efter en övergångstid fasas in som normalt arbete. För att möjliggöra en utökning 
av antalet anställda med 25 personer per år har nämndens ram utökats med 2,7 per år under 
perioden 2011-2014.

Nämnden har som specifikt 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.

Nämnden har tillsammans med Socialnämnden också fått i uppdrag att finna former för 
sysselsättning som ger ersättningar som kan minska behov av försörjningsstöd. Detta innefattar 
bland annat olika studievägar. I uppdraget bör även undersökas vilka möjligheter som finns att 
finna introduktionsvägar till arbete från försörjningsstöd, som kan innefatta en övergångsperiod 
för ökad ekonomisk stimulans som kan leda till en bestående förändring.

Vuxenutbildningen har ett särskilt uppdrag att höja kompetensnivån för kommunens 
innevånare. Den statliga satsningen Yrkesvux förväntas enligt nuvarande signaler från 
Utbildningsdepartementet att upphöra 2015. Detta medför motsvarande ca 140 färre 
helårsplatser inom yrkesämnen. För att garantera ett fortsatt utbud av yrkesutbildningar utökas 
nämndens ram med 7,0 mnkr.

Inom Näringslivsenheten pågår fyra projekt som tidigare finansierats av Kommunstyrelsens 
samverkansmedel. Gävle Centrumsamverkan AB, Marknadsplats Gävle, ”Welcome to us”, och 
Gävle Convention Bureau. Projekten är nu integrerade delar i verksamheten varvid nämndens 
ram utökas med 1,4 mnkr.

Verksamheten Treklövern är en tränings- och rehabiliteringsverksamhet för personer med 
psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. För att stödja målgruppen att etablera sig på 
arbetsmarknaden har nämnden tillförts 1,5 mnkr år 2014 som utökas med ytterligare 1,5 mnkr 
år 2015. Genom tillskott till kommunens generella statsbidrag till följd av satsningar riktade mot 
vuxenutbildningen utökas nämndens ram med 0,2 mnkr.

För att täcka tillkommande hyreskostnader vid kvarteret Skytteln utökas nämndens ram med 
1,0 mnkr.

De verksamhetsområden som ingår i nämndens nuvarande ansvar redovisade ett överskott år 
2013 med 15,6 mnkr exklusive gemensamma stödresurser. Även för år 2014 prognostiseras 
överskott. 9,1 mnkr av detta överskott slår igenom i ramberäkningarna för år 2015 som en 
nedjustering av ramen till verklig kostnadsnivå.

Löne- och priskompensationen för år 2014 uppgår till 5,5 mnkr. Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden har för detta år ett effektiviserings-/omstruktureringskrav på 1,0 
procent av kommunbidraget, eller 2,0 mnkr. Även för åren 2016-2018 återfinns effektiviserings-
/omstruktureringskrav motsvarande 1,0 - 1,25 procent per år. Övriga ramkorrigeringar avser 
kostnadseffekter av investeringar i form av kapitaltjänstkostnader och tillkommande hyror. För 
år 2015 uppgår ramtillskottet till 0,6 mnkr.

Risker

Enheten för Daglig Verksamhet (EDV) kan komma att drabbas om Försäkringskassan upphör 
successivt med finansieringen av personliga assistenter till brukarna. Det innebär att 
kostnaderna ökar med 2,8 mnkr per år.

Övrigt

Periodisering och ny fördelningsmodell avseende Arbetsmarknadsenhetens statsbidrag för 
flyktingar är under diskussion.

9.8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna
* Ett intensivt arbete med Lokalt kompetenscentrum drivs av Näringslivsenheten och 
Vuxenutbildningen tillsammans, ett samverkansforum som syftar till att utveckla och stärka 
kompetensförsörjningen i Gävle och skapa en fungerande kompetensförsörjningsmodell, där en 
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bättre integration kring utbildningssystemets roll till nytta för lokalt arbetsliv är en viktig del. 
Uppdraget är att initiera och ge stöd till samverkan mellan olika aktörer inom 
kompetensförsörjningsområdet.

Fem arbetsgrupper med tydligt uppdrag att arbeta vidare har skapats:

Hur underlättar vi ungas inträde på arbetsmarknaden

Entreprenörskap – nytt näringsliv

Integration – mångfald

Samverkan mellan skola och näringsliv

Marknadsföring av Gävle

* Under 2014 har Vuxenutbildningen gjort en välbesökt och uppskattad satsning på 
Utbildningschansen, ett samlat forum och en mötesplats där gävleborna kunnat träffa olika 
utbildningsanordnare och arbetsgivare som berättat om vilka utbildnings- och karriärvägar till 
jobb som finns.

Trots en hög arbetslöshet har många arbetsgivare idag svårt att hitta ”rätt” kompetens när de 
behöver rekrytera ny personal. Inom de närmaste åren väntar dessutom stora pensionsavgångar 
som måste ersättas genom nyanställningar. På Utbildningschansen ges möjlighet att få reda på 
vilka behov arbetslivet har nu och de kommande åren samt vilka utbildningar som kan leda till 
dessa jobb. Utbildningschansen vill visa att utbildning leder till jobb på sikt och arrangeras i 
Komvux lokaler sista fredagen i månaden. Vi har redan kunnat se positiva resultat och konkreta 
bevis på att ”Utbildningschansen – utbildning leder till jobb!” lever upp till devisen.

*Under 2014 är tillströmningen av flyktingar till Gävle fortsatt hög. Prognosen på helår är att 
ca 900 personer väljer att bosätta sig i vår stad. Med anledning av det har Näringsliv- och 
arbetsmarknad Gävle tillsammans med Utbildning Gävle och andra verksamheter kartlagt och 
sett över hur det statliga stödet för flyktingmottagande bör fördelas och föreslagit en något 
förändrat modell till nämnden. Beslut förväntas fattas i oktober. Utöver detta sker ett fördjupat 
samarbete med Arbetsförmedlingen (som har ansvar för etableringsreformen) i syfte att ge 
individen den enklaste och snabbaste vägen till egen försörjning.

9.9 Bilaga 1 Personalstatistik

Personalstruktur

2014-08-31 2013-08-31

Årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 172,8 72,0 244,8

Visstid 28,2 8,3 36,5

Totalt 201,0 80,3 281,3

2014-08-31 2013-08-31

Antal 
anställda

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 174 72 246

Visstid 31 9 40

Totalt 205 81 286

Analys
Allmänt
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Med anledning av den nya förvaltningsorganisationen 2014-01-01 saknas historiskt jämförbara 
uppgifter. Vissa jämförelsetal har därför tagits fram med kommunen som helhet, avseende delår 
2.

Drygt 70 % av förvaltningens personal utgörs av kvinnor. Motsvarande siffra på kommunnivå är 
drygt 83 %. För att få en jämnare könsfördelning ska vid nyrekrytering, sökande av det 
underrepresenterade könet anställas, om sökande har lika meriter och lämplighet.

Genomsnittlig ålder

Anställningsform Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

Anställningsform Kön Upp till 
29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år

60 år 
eller 
äldre

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

Analys
Uppgifterna redovisas vid uppföljning av helår.
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Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2014-08-31 (%) 2013-08-31 (%) 2012-08-31 (%)

Tillsvidare Kvinnor 99,3

Män 100,0

Totalt 99,5

Visstid Kvinnor 91,0

Män 92,2

Totalt 91,3

Totalt Kvinnor 98,0

Män 99,1

Totalt 98,3

De tillsvidareanställda medarbetarna inom förvaltningen har en högre genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 99,5 % jämfört med kommunens 96,4 %.

Det finns för närvarande ingen medarbetare, som arbetar deltid, som önskat högre 
sysselsättningsgrad.

Antal medarbetare per sysselsättningsgradsintervall

Antal medarbetare per 
sysselsättningsgradsintervall 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Anställningsform Kön Hel
-tid

Del
-tid 
75-
99 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Hel
-tid

Del
-tid 
75-
79 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Hel
-tid

Del
-tid 
75-
99 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

Analys
Antal medarbetare per sysselsättningsgradsintervall redovisas vid uppföljning av helår.
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Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro 2014-07-31 2013-07-31 2012-07-31

Kön Dagar Procent Dagar Procent Dagar Procent

Nettoarbetstid Kvinnor 34 749 81,2

Män 14 132 84,4

Totalt 48881 82,0

Sjukdom totalt 
antal dagar

Kvinnor 1 559 3,6

Män 446 2,8

Totalt 2005 3,4

Barnledighet Kvinnor 1 362 3,2

Män 238 1,4

Totalt 1600 2,7

Semester/Ferier Kvinnor 3 808 8,9

Män 1 648 9,8

Totalt 5456 9,2

Studier Kvinnor 34 0,1

Män 0 0,0

Totalt 34 0,1

Övrig frånvaro Kvinnor 1 344 3,1

Män 260 1,6

Totalt 1604 2,7

Analys
Förvaltningens medarbetare har en nettoarbetstid på 82,0 %. Motsvarande siffra för kommunen 
är 78,5 %. Frånvaro på grund av sjukdom är 3,4 % jämfört med kommunens 5,7 %. 
Semester/ferier uppgår till 9,2 % mot kommunens 8,7 %. Här ska även beaktas att lärarna har 
en del av sin ledighet förlagd under hösten och i samband med jul och nyår.

Övertid

2014-08-31 2013-08-31

Kön Antal 
timmar

Utbetald 
ersättning

Beräknad 
kostnad 

för 
övertid i 

tid

Antal 
timmar

Utbetald 
ersättning

Beräknad 
kostnad 

för 
övertid i 

tid

Fyllnadstid Kvinnor 49,45 9 841 2 505

Män 7,0 1 171 0

Totalt 56,45 11012 2505

Enkel 
övertid

Kvinnor 54,85 2 262 14 499

Män 30,5 2 309 9 449

Totalt 85,35 4571 23948
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2014-08-31 2013-08-31

Kvalificerad 
övertid

Kvinnor 81,57 7 457 26 807

Män 78,0 16 624 16 816

Totalt 159,57 24081 43623

Analys
Förvaltningens medarbetare har totalt gjort 301,37 timmars fyllnadstid/övertid. Det motsvarar 
drygt 1 timme per årsarbetare. Den beräknade kostnaden för fyllnadstid/ övertid uppgår till 
109.740 kronor.

Rekrytering och personalförsörjning

Nytillsättning Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

Avgångar Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

- varav pension Totalt

- varav ÖK-SAP Totalt

Analys
Uppgifterna redovisas vid uppföljning av helår.
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Personalkostnader

Personalkostnader 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Personalkostnader inkl PO-pålägg (tkr)

Genomsnittliga personalkostnader inkl PO per 
månad och årsarbetare (kr)

Analys
Uppgifterna redovisas vid uppföljning av helår.



133

10 Valnämnden

10.1Målanalys

10.1.1 Medborgare och kunder

Att arbeta med att utöka valdeltagande inför valen 2014

Projekt Unga Valambassadörer pågår för att påverka ungdomar att rösta. Projektet syftar till att 
öka valdeltagandet bland förstagångsväljarna med särskilt fokus på de stadsdelar och bland de 
grupper där valdeltagandet varit lågt vid tidigare val eller där valdeltagandet riskerar att bli lågt.

Valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2014 ökade med 7,41 procentenheter, från 41,48 % till 
48,89 % jämfört med samma val 2010. Ökningen i riket var 5,5 procentenheter.

En högre tillgänglighet i förtidsröstningen har funnits jämfört med tidigare år:

Antal öppna timmar i förtidsröstningen:

Europaparlamentsvalet 2009 - 270 timmar

Europaparlamentsvalet 2014 - 561 timmar

Val till riksdag, kommun och landsting 2010 – 627,5 timmar

Val till riksdag, kommun och landsting 2014 - 785 timmar

Förtidsröstandet har ökat i år jämfört med tidigare år. 

10.1.2 Medarbetare

Personalredovisning
Analys
Valnämnden har ingen anställd personal. De köper tjänster från Administrativa avdelningen på 
Kommunledningskontoret.

10.1.3 Hållbart samhälle
Nämnden har inget mål inom Hållbart samhälle.

10.1.4 Ekonomi
Nämnden har inget mål inom Ekonomi.

10.2Uppföljning av uppdragen
De generella uppdragen till kommunens nämnder är inte relevanta för Valnämndens 
verksamhet.

10.3Investeringsverksamhet
Periodens investeringar uppgår till 0,0 (0,0). Prognosen är 0,0.



134

10.4Utvecklingsområde
Arbetet med de två valen som har hållits under 2014 kommer att analyseras och utvärderas 
under oktober och november. En sammanfattning av detta kommer att presenteras under den 
här rubriken i verksamhetsrapporten för helåret.

10.5För verksamheten viktiga nyckeltal
Nämnden redovisar inga nyckeltal.

10.6Resultat och investeringar

(mnkr) Utfall 2014-
08-31

Utfall 2013-
08-31

Prognos 
Helår 2014

Budget Helår 
2014

Verksamhetens intäkter 2,1 0,0 3,0 3,0

Personalkostnader -1,9 -0,0 -4,1 -4,1

Övriga kostnader -1,2 -0,0 -2,2 -2,2

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

Internränta -0,0 -0,0 -0,0 -0,0

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

Kommunbidrag 2,2 0,0 3,3 3,3

Årets resultat 1,2 0,0 0,0 0,0

Bruttoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Avgår bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Valnämndens resultat per 2014-08-31 uppgår till +1,2 (0,0) mnkr.

Valnämndens arbete är inne i ett intensivt skede med förberedelser inför valet den 14:e 
september. Tidigare i år, i maj, genomfördes ett lyckat val till Europaparlamentet.

Kostnaderna hittills i år består till största delen av arvoden till de som arbetade under 
Europaparlamentsvalet, men även övriga kostnader i samband med det valet samt det 
kommande valet till riksdag, kommun och landsting, arvoden till förtroendevalda, ersättning för 
förråd i Kantorn samt ersättning till Kommunledningskontoret för administrativa resurser.

Inga händelser eller aktiviteter har uppstått/rapporterats som indikerar avvikelse från 
budgetram.

Nämnden har fått särskilda projektmedel till projektet Unga Valambassadörer (projektnummer 
30282, DNR 14KS68) 230 tkr. Medlen rekvireras fortlöpande från Finansförvaltningen. 
83 644 kr har förbrukats per 2014-08-31.

10.7Framtida intäkts- och kostnadsutveckling
Under kommande planeringsperiod kommer inga nationella val att hållas vilket gör att 
Valnämndens verksamhetskostnader kommer att vara mycket låga.

10.8Sammanfattning av de viktigaste händelserna
 Europaparlamentsvalet har genomförts
 Förberedelser inför val till riksdag, kommun och landsting
 Projektet Unga Valambassadörer
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11 Överförmyndarnämnden

11.1Målanalys

11.1.1 Medborgare och kunder

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

För att klara de uppställda målen rörande granskning av årsräkningar har fyra extra granskare 
anställts under perioden februari – maj 2014. Genom att föreskrivna aktiviteter även i övrigt har 
följts har målet för perioden uppfyllts och måste bedömas bli uppfyllt för 2014. Genomförd 
enkätförfrågan med inriktning på ställföreträdare visar att nämnden i hög grad lever upp till 
ställt mål.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Granskning av årsräkningar för 
2013

100 % 100 % Uppnås

Granskning av årsräkningar med 
brister

95 % 95 % Uppnås

Granskning av sluträkning efter 
avliden

100 % 100 % Uppnås

Huvudmän, ställföreträdare och allmänhet ska uppleva att nämnden 
verkar för jämställdhet och mångfald

Beträffande gode män för ensamkommande barn föreligger en god sammansättning av 
ställföreträdare utifrån jämställdhets- och mångfaldsmålet.

Huvudmän, ställföreträdare och allmänhet ska uppleva en hög grad av 
tillgänglighet och service med gott bemötande

Till aktivitet hör att ingiven post skall vara ankomststämplad, registrerad och utdelad till 
befattningshavare under samma arbetsdag. Genom att föreskrivna aktiviteter med beröring i 
övrigt har följts har målet för perioden uppfyllts och måste bedömas bli uppfyllt för 2014. 
Genomförd enkätförfrågan med inriktning på ställföreträdare visar att nämnden i hög grad lever 
upp till ställt mål.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Beslut om arvode enligt fastställt 
mål.

100 % 100 % Uppnås

Ansökan om samtycke 100 % 100 % Uppnås

Hantering av inkommande post 100 % 100 % Uppnås
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11.1.2 Medarbetare

Personalredovisning
Analys
Överförmyndarnämnden har ingen anställd personal. De köper administrativa tjänster av 
Administrativa avdelningen på Kommunledningskontoret.

11.1.3 Hållbart samhälle
Nämnden har inget mål inom Hållbart samhälle.

11.1.4 Ekonomi

Överförmyndarnämnden har som mål att uppnå nollresultat för 
verksamheten.

Periodens resultat uppgår till -0,9 mnkr.

Underskottet beror till störta delen på att arvoden till ställföreträdare betalas ut under det första 
halvåret samt att löner till extra anställd personal betalats ut under perioden februari - maj.

Analys av förväntade kostnader och intäkter har gjorts och det finns inget som tyder på annat än 
ett nollresultat för 2014.

11.2Uppföljning av uppdragen
Nämnden har inga särskilda uppdrag i kommunplanen. De generella uppdragen till kommunens 
nämnder är inte relevanta för nämndens verksamhet.

11.3Investeringsverksamhet
Överförmyndarnämnden har inga investeringar under året.

11.4Utvecklingsområde
Arbetet har fortsatt inom området, bland annat har en enkät tagits fram för att mäta 
uppskattning och förtroende för nämndens verksamhet.

11.5För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal 2010 
Utfall

2011 
Utfall

2012 
Utfall

2013 
Utfall

2014 
Progn

os

2015 
Budg

et

2016 
Budg

et

2017 
Budg

et

Godmanskap 1 060

Förvaltarskap 154
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11.6Resultat och investeringar

(mnkr) Utfall 2014-
08-31

Utfall 2013-
08-31

Prognos 
Helår 2014

Budget Helår 
2014

Verksamhetens intäkter 1,2 0,6 1,0 1,0

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

Övriga kostnader -2,1 -1,8 -2,9 -2,9

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

Internränta -0,0 -0,0 -0,0 -0

Resultat före kommunbidrag -5,3 -5,3 -6,7 -6,7

Kommunbidrag 4,4 4,4 6,7 6,7

Årets resultat -0,9 -0,9 0,0 0,0

Bruttoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0

Avgår bidrag 0,0 0,0 0,0 0

Summa nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0

Resultatet för perioden jan – augusti 2014 uppgår till -0,9 (-0,9) mnkr. Underskottet är en följd 
av att utbetalningarna av arvoden till ställföreträdare till största delen sker under första 
halvåret. Därtill kommer kostnader för löneutbetalningar under perioden till fyra personer som 
är anställda som extra granskare av årsräkningar under tiden februari – maj. Om 
kommunbidraget hade varit periodiserat på ett annat sätt än 1/12 per månad så hade resultatet 
visat närmare 0.

Upplupna intäkter från Migrationsverket avseende januari - augusti har bokats in.

Analys av förväntade kostnader och intäkter har gjorts och prognosen för år 2014 pekar på ett 
nollresultat.

11.7Framtida intäkts- och kostnadsutveckling
Nämnden är för sin verksamhet beroende av kommunbidrag. Ny lagstiftning som träder i kraft 
2015 innebär att nämnden kommer att överta tingsrättens utrednings- beredningsarbete inför 
beslut om ställföreträdarskap. Detta kommer att medföra ett mycket stort merarbete för 
nämnden och därmed ökade kostnader för personal.

Antalet registrerade ställföreträdarskap ökar och detta gäller särskilt ärenden rörande 
ensamkommande barn. Utvecklingen kommer att medföra ökade kostnader för personal.

11.8Sammanfattning av de viktigaste händelserna
1. Under perioden har riksdagen beslutat om ny lagstiftning.
2. Under perioden har nämnden medverkat i ett nystartat utbildningsprogram för gode 

män till ensamkommande barn.
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12 Gävle Stadshus AB

12.1Målanalys

12.1.1 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

Samtliga dotterbolag har under året fått i uppgift att lämna synpunkter på gällande ägardirektiv 
och synpunkterna kommer ägaren att beakta innan beslut tas av nya ägardirektiv.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Årligen revidera ägardirektiven till 
moderbolaget och samtliga 
dotterbolag.

Ok Uppnås

12.1.2 Medarbetare
Bolaget har ingen anställd personal utan köper de personella resurserna från Gävle kommun. 
Övergripande uppföljning av dotterbolagens måluppföljning vid tertial- och årsbokslut

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

12.1.4 Ekonomi

Bolaget svarar för GSAB-koncernens ekonomiska optimering
Bolaget svarar för GSAB-koncernens ekonomiska optimering genom att styrelsen beslutar om 
koncernbidrag och aktieägartillskott samt lämnar förslag till utdelningar. Detta mål mäts efter 
fastställande av bokslutsdispositioner i upprättade årsbokslut för ingående koncernbolag.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Täckning av finanskostnader Ok Uppnås

Bolaget ska fortsätta arbetet med att utveckla och samordna ägarrollen i 
bolagskoncernen så att de gemensamma resurserna används på ett 
optimalt sätt.
Genom en konstruktiv dialog mellan ägare och koncernbolag sker en löpande avstämning att 
Gävle Stadshus-koncernens verksamhet utnyttjar de gemensamma resurserna optimalt.
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Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Forum för bolagsspecifika ärenden Ok Uppnås

12.2Uppföljning av uppdragen
Bolagets syfte är att genom att samordna ägaransvaret för de bolag som ingår i den Gävle 
Stadshus-koncernen åstadkomma en optimal användning av gemensamma resurser.

12.3Investeringsverksamhet
Bolaget kommer inte att göra några investeringar under 2014.

12.4Utvecklingsområde
Bolaget arbetar med att utveckla investeringsuppföljningen i koncernen samt har deltagit i 
strategiarbetet för framtagandet av ny strategisk plan för Gävle Energi AB. Även för Gävle Hamn 
AB planeras ett arbete med en strategisk plan.

12.5För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal 2010 
Utfall

2011 
Utfall

2012 
Utfall

2013 
Utfall

2014 
Progn

os

2015 
Budg

et

2016 
Budg

et

2017 
Budg

et

Soliditet 29,7 % 29,5 % 28,4 % 28,7 % 31,4 % 32,8 % 33,9 % 35,1 %

Avkastning på eget 
kapital neg neg neg neg neg neg neg neg

*Soliditet. Beräknad på årets resultat inklusive utdelning från dotterföretag. Avkastning på eget kapital: Resultat 
efter finansiella poster exklusive utdelning från dotterbolag i förhållande till genomsnittligt kapital.

12.6Resultat och investeringar

(mnkr) Utfall 2014-08-
31

Utfall 2013-08-
31

Prognos Helår 
2014

Budget Helår 
2014

Omsättning 1,2 1,1 1,8 1,7

Personalkostnader -0,2 -0,2 -0,4 -0,4

Övriga kostnader -3,1 -3,9 -5,0 -5,3

Avskrivningar -0,0 -0,0 -0,0 -0,0

Rörelseresultat -2,1 -3,0 -3,6 -4,0

Finansnetto -21,2 -28,8 -32,6 -37,3

Resultat efter 
finansiella 
poster

-23,3 -31,8 -36,2 -41,3

Investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Avgår 
försäljningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 
nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Intäkter från dotterbolag avser fakturering för moderbolagets tjänster. Övriga kostnader är i 
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huvudsak konsultarvoden för speciella projekt samt köpta tjänster från Gävle kommun.

Redovisat resultat avser resultat exklusive utdelning från dotterbolag. Utdelning från 
intressebolag ingår med 1,6 mnkr.

12.7Framtida intäkts- och kostnadsutveckling
Bolaget förväntar sig en normal intäkts- och kostnadsutveckling för nästkommande år.

12.8Sammanfattning av de viktigaste händelserna
Det nybildade bolaget Markbyggarna i Gävle kommun AB ingår i koncernens resultat och 
ställning från och med 1 mars 2014. Bolaget är ett dotterbolag till Gavlefastigheter Gävle 
kommun AB.
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13 Gävle Energi AB

13.1Målanalys

13.1.1 Medborgare och kunder

Gävle Energi ska med helhetssyn på ekonomi, service och miljö tillgodose 
behovet av produkter och tjänster med hög leveranssäkerhet och service 
och till konkurrenskraftiga priser utifrån en affärsmässig grund

Vi ska ge våra kunder en fortsatt hög tillgänglighet på produkter och tjänster samt god service. 
För att utvecklas som energibolag med konkurrenskraftiga erbjudanden till regionens 
innevånare och näringsliv är det viktigt att vi förblir en aktör som aktivt deltar i marknadens 
utveckling och tillgodoser kundernas ökande behov och krav. Vi strävar efter att hålla en 
konkurrenskraftig prisnivå jämfört med andra energibolag och konkurrenter.

För att uppnå målen genomförs följande:

 Effektiviserat flytthanteringsprocessen i kundservice
 Ändrat rutiner i kundservice vilket bidragit till ökad tillgänglighet på telefonin
 Genomfört första mötet i prisdialogen (fjärrvärme)
 Lanserat två nya hemsidor, med förbättrat kund och ärendefokus
 Tagit fram en handlingsplan/aktivitetsplan för etapp 2 i Ambassadörskapet. 

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Kundundersökning, NKI/SKI 
årsvärde 1)

> 70 Ok Uppnås

Offentlig Belysning, Andel 
fungerande lampor 2)

99,9 % >99,5 % Ok Uppnås

Tillgänglighet bredband årsvärde 3) 100 % > 99,96 % Ok Uppnås

Medelavbrottstid/Kund Elnät 
minuter årsvärde 4)

20 < 20 Ok Uppnås

Tillgänglighet Fjärrvärme årsvärde 
5)

100 % > 99,5 % Ok Uppnås

13.1.2 Medarbetare

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

Medarbetarenkäten genomfördes hösten 2013. Varje chef arbetar sedan vidare med resultatet 
tillsammans med sin grupp och gör handlingsplaner.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Medarbetarindex % > 84 Ok Uppnås
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  Medarbetarindex är sammanvägt resultat från Medarbetarenkäten där glappet mellan förväntan och uppfyllelse 
mäts. Strävan är mot 100 % då det är balans. 

Ett inspirerande och hälsofrämjande ledarskap

Medarbetarenkäten genomfördes 2013 och arbete med resultatet pågår. Frisknärvaron var 
95,7% för rullande 12 månader per 31 juli. Målet för frisknärvaro uppnåddes inte för delår 2 och 
väntas inte bli uppfyllt på helår. Det negativa utfallet mot målet för 2014 förklaras av 
sjukdomsfall där arbetsgivaren inte har någon påverkansmöjlighet. Förebyggande och 
rehabiliterande insatser har initierats för de fall de är motiverat

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Medarbetarindex % > 84 Ok Uppnås

Frisknärvaro % >97 % Mindre 
avvikelse

Uppnås ej

Medarbetarindex är sammanvägt resultat från Medarbetarenkäten där glappet mellan förväntan och uppfyllelse 
mäts. Strävan är mot 100 % då det är balans. Frisknärvaro speglar hälsoläget på företaget. 

Jämställda, individuella och konkurrenskraftiga löner och villkor

Jämix mäter jämställdheten i organisationen inom ett antal områden och vid årets mätning 
uppnåddes målet då flera områden förbättrats.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Jämix 100 > 100 Uppnås

Jämställdhetsindex JÄMIX är ett verktyg för att kartlägga och identifiera förbättringsområden och följa upp arbetet 
med jämställdhet och likabehandling i organisationer och är utarbetat av nyckeltalsinstitutet. 

Personalredovisning

Personalstruktur

2014-08-31

Årsarbetare Antal anställda
Genomsnittlig 
sysselsättnings
grad

Genomsnittlig 
ålder

Tillsvidare Visstid Tillsvidare Visstid Tillsvidare Tillsvidare

Kvinnor 47,9 3 48 3 99% 44

Män 144,8 6 145 6 99% 48

Totalt 192,7 9 193 9 99% 47

Analys
Antal årsarbetare har ökat något sedan samma period föregående år. Andel kvinnor har ökat. 
Visstidsanställningar kvarstår på ungefär samma nivå.
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Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning 2014-07-31 (%) 2013-07-31 (%) 2012-07-31 (%)

Total sjukfrånvaro* 4,3 2,7 2,6

- varav långtidssjukfrånvaro** 63 64 51,6

Sjukfrånvaro för kvinnor 7 4,1 2,9

Sjukfrånvaro för män 4,6 2,2 2,5

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år 
eller yngre

1,3 2,6 1,9

Sjukfrånvaro i åldergruppen, 30-49 år 3,5 1,9 2,3

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år 
eller äldre

6,3 3,7 5,4

* 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
Sjukfrånvaron på total nivå har ökat väsentligt och är mer än en procent från målet. Det beror 
till största delen på flera långtidssjukskrivna. En bedömning har gjorts från företagshälsan som 
inte visar på något arbetsmiljösamband.

13.1.3 Hållbart samhälle

Gävle Energi ska verka för att Gävle kommuns miljöstrategiska program 
ska uppnås

Gävle Energi arbetar aktivt för att uppnå målen i Gävle kommuns miljöstrategiska program. 
Exempel på detta är vårt arbete för en fossilfri fjärrvärme per 2017 och det arbete som bedrivs 
tillsammans med Gästrike Återvinnare inom ramen för Ekogas AB.

 Vi deltar i kommungemensamma träffar och nätverk där miljöstrategiska programmet 
står i fokus.

 Gävle Energi kommer att vara drivande i arbetet med att ta fram en ny energiplan för 
kommunen. Projektledare utsedd för arbetet och möten inplanerade.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Andel uppnådda mål 100 % Ok Uppnås

I kommunens miljöstrategiska program finns ett antal punkter där Gävle Energi pekas ut som en viktig aktör. Gävle 
Energi kommer att arbeta aktivt i dessa frågor för att vara delaktiga i att målen uppnås. 

Skapa goda förutsättningar för företagande i kommunen.

En bra miljömix, med nästintill 100 % förnybar energi, hög tillgänglighet och 
konkurrensmässiga priser skapar god grund för ett hållbart företagande i kommunen.
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Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Nils Holgersson undersökning, 
Kvartil

1 25 Uppnås

Nils Holgersson är en jämförande undersökning om kostnader för ett standardhus när det gäller uppvärmning. Vårt 
mål är att ligga bland den fjärdedel som har lägsta kostnaderna i Sverige.  Nils Holgersson är en jämförande 
undersökning om kostnader för ett standardhus när det gäller uppvärmning. Vårt mål är att ligga bland den 
fjärdedel som har lägsta kostnaderna i Sverige.   

Gävle Energi ska i samarbete med andra främja en ekologisk, social och 
ekonomisk hållbar livsmiljö

Klimatfrågan är drivkraften för vårt miljöarbete. Vårt agerande ska leda till att vi i samverkan 
med andra aktörer konverterar energibränslen från olja till förnybara energikällor. Vi ska bidra 
till att utöka volymen förnybar energiproduktion i regionen. Vi ska delta i olika 
miljöutvecklingsprogram inom regionen och i förekommande fall på nationell basis. Miljö- och 
klimatkraven ses som öppningar för nya affärs- och utvecklingsmöjligheter. Vi ska erbjuda 
marknaden lösningar som säkerställer en god utveckling av miljön och klimatet. Vi utvecklar 
energitjänster. Samverkan med näringslivet utvecklas och vi arbetar på nya regionala 
marknader.

 Tillsammans med all personal har vi kartlagt vad Gävle Energi gör idag för att främja 
ekologisk, social och ekonomisk hållbar livsmiljö i Gävle med omnejd.

 Vi utvecklar och erbjuder energitjänster till våra kunder
 Vi har utvecklat verktyg (IT-stöd) för våra kunder, i syfte att lättare följa upp 

energiförbrukning mm.
 Vi fortsätter med en offensiv satsning på bredbandsutbyggnaden i syfte att öka 

livskvaliteten hos medborgarna.
 Kontroll på bränslemixen

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Fjärrvärmemix, 1) 99,9 % > 97 % Uppnås

Drivmedel gastankningsplatser 2) 1 1 Uppnås

Andel personfordon med förnybar 
energi 3)

74 % > 80 % Uppnås 
delvis

1) Med fjärrvärmemix avses procentandelen förnybar energi (restvärme samt bioenergi) i fjärrvärmeproduktionen. 
2) Drivmedel gastankningsplatser: Målet är att tillhandahålla gas till gasdrivna fordon i kommunen så länge 
marknaden inte kan tillhandahålla tjänsten. 3) Målet är att byta ut Gävle Energis personfordon till enbart 
personfordon som går på förnybar energi till 2017. 

13.1.4 Ekonomi

Gävle Energi ska nå en tillfredsställande lönsamhet utifrån ägarens 
direktiv

Energibranschens utmaningar är att på icke volymökande marknader bibehålla eller förbättra 
omsättning och resultat. Vi ska också utveckla vår närvaro på nya marknader. De 
energieffektiviseringsprogram som våra kunder genomför och andra faktorer som exempelvis 
klimateffekter kommer att innebära lägre levererad volym per kund inom främst fjärrvärme och 
eldistributionsverksamheten. Gävle Energi möter denna utmaning genom regional samverkan 
och utveckling, befintliga verksamhetsområden, utveckling av nya produkter och tjänster, 
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prisjusteringar samt effektivisering av företagets processer.

 Kartläggning och standardisering av prisändringsprocessen (Avtalsservice)
 Uppföljning av kunder med under eller överförbrukning
 Påbörjad byggnation av stamledning för Fjärrkyla

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Resultat efter finansiella poster 78,1 => 120 Uppnås

Avkastning sysselsatt kapital 9,5 % => 7 % Uppnås

  Resultatet efter finansiella poster skall vara minst 120 mnkr per år enligt ägardirektivet. Avkastning på sysselsatt 
kapital: Nyckeltalet belyser företagets avkastning oberoende av finansieringen, det vill säga hur väl företaget 
förräntat kapitalet som både aktieägare och långivare ställt till bolagets förfogande. 

Gävle Energi ska eftersträva en långsiktig tillväxt i balans och det 
övergripande målet är att bibehålla en god soliditet

Soliditet är ett nyckeltal som används för att mäta den finansiella styrkan i ett långsiktigt 
perspektiv och ett mått på hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Soliditet 47 % => 40 % Uppnås

  Nyckeltalet syftar till att mäta företagets betalningsförmåga och uthållighet på längre sikt, ju högre andelen eget 
kapital är, desto bättre är soliditeten. Låg soliditet innebär att företaget lätt kan hamna i en krissituation även vid en 
mindre resultatförsämring. 

Nettoinvesteringar bör till 100 procent vara självfinansierad sett över en 
femårsperiod.

Det viktigaste vid investeringsbeslut är att investeringen ger tillräcklig avkastning och tillför 
samhällsnytta. Under en längre period ska investeringarna vara självfinansierade.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Nettoinvesteringars 
självfinansieringsgrad

100 % => 100 % Uppnås

Självfinansieringsgrad, över en 
rullande femårsperiod, (%)

100 % => 90 % Uppnås

  Självfinansieringsgrad - Relationen i procent mellan företagets kassaflöde före investeringar och investeringarna. 
Nyckeltalet anger hur stor del av företagets nettoinvesteringar i anläggningstillgångar till exempel produktions- och 
distributionstillgångar som har finansierats med bolagets egna tillförda medel. 

13.2Uppföljning av uppdragen
• Skolan ska fungera som en mötesplats för kommunens verksamheter, medborgare och 
näringslivet.
• Kommunens förvaltningar och bolag ska se internationaliseringen som ett verktyg för 
utveckling av områdena skola, energi och miljö samt kompetens.

Gävle Energi ser en samverkan med skolan som en förutsättning för att tillgodose behovet av 
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nya medarbetare med rätt kompetens. För att skapa ett intresse för energiverksamhet deltar 
Gävle Energi med informations- och utbildningstillfällen från grundskola, via gymnasiet till 
högskola.

Särskild tyngdpunkt har lagts vid att tillsammans med andra infrastrukturbolag medverka i 
framtagandet av högskoleingenjörsutbildningar med stark koppling till de framtida 
yrkesområdena i form av co-op utbildningen vid Högskolan i Gävle. Co-op utbildning innebär 
teori varvas med längre praktikperioder på företag. Utbildningssatsningen har varit mycket 
framgångsrik och co-op är en av de mera populära vid Högskolan i Gävle.

Ägardirektivet är väl formulerat och ligger i linje med verksamhetens inriktning och de mål som 
vi jobbar utifrån. Helhetsperspektivet i förening med kravet om att verka för utveckling och 
samverkan inom verksamhetsområdet ger också stöd i att fortsätta arbetet med att ständigt ge 
bättre förutsättningar för företagets kunder i kommunen och närregionen till ökad 
konkurrenskraft, samt att arbeta för de miljömål som uttrycks i kommunens 
kommunövergripande mål och miljöstrategiska program.

Kunderna efterfrågar idag en kompetent partner som ur ett helhetsperspektiv kan tillgodose 
kundernas behov avseende energilösningar. Ofta är då en kombination av olika åtgärder – 
energieffektivisering, köp av förnybar el, ändrade värme- och kyllösningar – det ur kundens och 
miljöns perspektiv det mest ändamålsenliga.

För att klara klimatmålen behövs bolag som i en nära dialog med kunderna jobbar långsiktigt 
förenat med god avkastning

13.3Investeringsverksamhet
Investeringar kommer att göras i verksamheten för att säkerställa leveransförmågan samt för att 
utveckla verksamheten. Exempel på investeringar för att utveckla verksamheten under 
planeringsperioden är nytt vattenkraftverk i Forsbacka, ny biogasproduktionsanläggning 
tillsammans med Gästrike Återvinnare och fortsatt utbyggnad av fibernätet.

Det finns en viss osäkerhet i bedömningen av när investeringar kommer att ske i och med att 
investeringarna i många fall är avhängiga av en tillståndsprocess.

Vid en eventuell utökad regional samverkan inom energiområdet kan investeringsvolymer 
komma att öka under planeringsperioden.

13.4Utvecklingsområde
Utvecklingsområden för Gävle Energi:

 Utveckling av Gävle Energi som ett marknadsorienterat och kundnära företag med 
konkurrenskraftiga erbjudanden

 Miljön och klimatneutralitet är alltid i centrum för våra affärer där energieffektivitet och 
komfortlösningar med stöd av kvalificerade tjänster vinner terräng

 Regional affärsutveckling inom alla verksamhetsområden i samverkan med närliggande 
energibolag, privata näringslivet samt akademiska och andra offentliga miljöer

 Utöka volymen förnybar energiproduktion
 Medverka i FoU och utbildningssatsningar

Säkerställ samtliga verksamhetsområdenas nyttighet och intjäning.

Arbetet med utvecklingsområdena pågår och följer bolagets uppsatta planer.

Under maj månad kommer ett strategiarbete att påbörjas tillsammans med styrelse och ägare 
där målet är att skapa en gemensam plattform för:

 Vilka infrastrukturrelaterade utmaningar Gävle står inför
 Ägarens syn och krav på Gävle Energi
 Gävle Energis verksamheters nuläge och vilka förutsättningar de olika 

verksamhetsområdena påverkas av i framtiden.
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13.5För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal 2010 
Utfall

2011 
Utfall

2012 
Utfall

2013 
Utfall

2014 
Progn

os

2015 
Budg

et

2016 
Budg

et

2017 
Budg

et

Soliditet 32 % 34 % 40 % 45 % 47 % 49 % 52 % 55 %

Avkastning på sysselsatt 
kapital 7,5 % 7,5 % 8,5 % 9,1 % 8,6 % 8,3 % 8,0 % 8,0 %

Avkastning eget kapital 12,9 % 12,7 % 13,9 % 12,7 % 12,2 % 11,3 % 10,5 % 10,0 %

Graddagar 4 680 3 520 3 973 3 761 3 789 3 857 3 857 3 857

Värmeleverans (GWh) 922 771 839 802 800 795 795 795

Elleverans (GWh) 743 728 720 706 690 698 698 698

Elproduktion (GWh) 199 157 152 105
98 98 119 123 123

13.6Resultat och investeringar

(mnkr) Utfall 2014-08-
31

Utfall 2013-08-
31

Prognos Helår 
2014

Budget Helår 
2014

Omsättning 625,6 680,0 1 011,3 1 054,0

Personalkostnader -93,5 -88,8 -141,0 -141,0

Övriga kostnader -346,5 -397,3 -578,9 -623,3

Avskrivningar -92,0 -90,8 -143,9 -137,6

Andel 
intresseföretags 
resultat

4,0 0 8,0 0

Rörelseresultat 97,6 103,1 155,5 152,1

Finansnetto -18,2 -36 -28,0 -36

Minoritetens 
andel i årets 
resultat

-0,8 -0,5 -1,3 -1,1

Resultat efter 
finansiella 
poster

78,6 66,6 126,2 115,0

Investeringar 81,1 47,7 184,0 172,5

Avgår 
försäljningar -4,2 0 -4,2

Summa 
nettoinvesteringar 76,9 47,7 179,8 172,5

 Lägre omsättning på grund av väder, vattenflöden och elprisnivåer

 Lägre produktionskostnader beroende på lägre oljekostnad, lägre kostnad på 
träbränslen och övriga bränsleinköp

 Lägre underhållskostnader inom värme- och elproduktion
 Nedskrivningar som gjordes 2013 påverkar avskrivningarna 2014 positivt
 Resultatet uppgår till 78,6 mnkr, 12 mnkr bättre än föregående år
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13.7Framtida intäkts- och kostnadsutveckling
Gävle Energi kommer att klara de av ägaren uppställda resultat- och utdelningskraven, med 
reservation för den påverkan såsom väder och extraordinära driftstörningar kan ha på 
verksamheten.

För att säkerställa en uthållig resultatgenereringsförmåga kommer arbetet med fortlöpande 
effektivisering inom investeringsprojekt, produktion, distribution samt kunddrivna processer 
att fortsätta under planeringsperioden.

13.8Sammanfattning av de viktigaste händelserna
Årets första åtta månader har karaktäriserats av hög tillgänglighet till produktionsanläggningar 
och distributionsnät vilket gett låga kostnader och starkt resultat som följd.

Under året har något varmare väder, lägre vattenflöden i Gavleån samt lägre elprisnivåer än 
förväntat haft negativ påverkan på resultatet.

Försäljningen av GavleNet till villor är särskilt glädjande och försäljningsmålet för 2014 
kommer att överträffas.

Bomhus Energis andra verksamhetsår har visat mycket tillfredställande utfall under året.

Arbetet med att anpassa Samkraft AB till de rådande marknadspriserna på el och elcertifikat 
pågår

Gästrike Återvinnare är sedan halvårsskiftet 51 % delägare i Ekogas och Gävle Energis ägarandel 
uppgår till 49 %. Bolagets firma är ändrad till Gästrike Ekogas AB. Arbetet med att etablera en 
mera storskalig produktion och ytterligare tankställe fortgår med målsättningen att 
produktionsanläggningen skall stå färdig senhösten 2016 och tankstället under 2015.

13.9Bilaga 1 Personalstatistik

Personalstruktur

2014-08-31 2013-08-31

Årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 48 145 193 43 141 184

Visstid 3 6 9 2 5 7

Totalt 51 151 202 45 146 191

2014-08-31 2013-08-31

Antal 
anställda

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 48 145 193 44 146 190

Visstid 3 6 9 2 5 7

Totalt 51 151 202 46 151 197

Analys
Antal årsarbetare har ökat något sedan samma period föregående år på grund av tillsättning av 
vakanser. Andel kvinnor har ökat i något större takt än män. Visstidsanställningar kvarstår på 
ungefär samma nivå.



149

Genomsnittlig ålder

Anställningsform Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor 44

Män 48

Totalt 47

Visstid Kvinnor 30

Män 32

Totalt 32

Totalt Kvinnor 43

Män 47

Totalt 46

Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

Anställningsform Kön Upp till 
29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år

60 år 
eller 
äldre

Tillsvidare Kvinnor 5 12 19 8 4

Män 7 24 48 42 24

Totalt 12 36 67 50 28

Visstid Kvinnor 1 2 0 0 0

Män 4 1 0 1 0

Totalt 5 3 0 1 0

Totalt Kvinnor 6 14 19 8 4

Män 11 25 48 43 24

Totalt 17 39 67 51 28

Analys

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2014-08-31 (%) 2013-08-31 (%) 2012-08-31 (%)

Tillsvidare Kvinnor 99 96,2 95,9

Män 99 97,1 98,6

Totalt 99 96,6 98

Visstid Kvinnor 100 100 100

Män 100 100 100

Totalt 100 100 100

Totalt Kvinnor 99 97,8 96,1

Män 99 96,4 98,6

Totalt 99 96,7 98,1
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Antal medarbetare per sysselsättningsgradsintervall

Antal medarbetare per 
sysselsättningsgradsintervall 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Anställningsform Kön Hel
-tid

Del
-tid 
75-
99 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Hel
-tid

Del
-tid 
75-
79 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Hel
-tid

Del
-tid 
75-
99 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Tillsvidare Kvinnor 47 1

Män 144 1

Totalt 191 2

Visstid Kvinnor 3

Män 6

Totalt 9

Totalt Kvinnor 50 1

Män 150 1

Totalt 200 2

Analys

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro 2014-07-31 2013-07-31 2012-07-31

Kön Dagar Procent Dagar Procent Dagar Procent

Nettoarbetstid Kvinnor 6597 76% 5668 79,5% 5561 76,7%

Män 21720 85% 20985 85% 22198 82,9%

Totalt 28317 83% 26653 83,7% 27759

Sjukdom totalt 
antal dagar

Kvinnor 658 7,6% 300 4,2% 387 5,4%

Män 844 3,3% 612 2,4% 804 3,1%

Totalt 1502 4,3% 912 2,8% 1191

Barnledighet Kvinnor 260 3% 383 5,4% 458 6,3%

Män 538 2% 405 1,6% 517 2,0%

Totalt 798 2,3% 788 2,5% 975

Semester/Ferier Kvinnor 830 9,6% 724 10,2% 741 10,3%

Män 2522 9,9% 2443 9,9% 2722 10,6%

Totalt 3352 9,8% 3167 10% 3463

Studier Kvinnor 39 0,5 0 0 60 0,8%

Män 0 0 0 0

Totalt 39 0,1 0 0 60 0,8%

Övrig frånvaro Kvinnor 240 2,8% 57 0,8% 39 0,5%

Män 641 2,5% 244 1,0% 359 1,4%

Totalt 881 2,6% 301 0,9% 398
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Analys
Sjukfrånvaron har ökat totalt och mest för kvinnorna, beroende på långtidssjukskrivning. 
Barnledighet tas ut ungefär till lika stor andel för både kvinnor och män.

Övertid

2014-08-31 2013-08-31

Kön Antal 
timmar

Utbetald 
ersättning

Beräknad 
kostnad 

för 
övertid i 

tid

Antal 
timmar

Utbetald 
ersättning

Beräknad 
kostnad 

för 
övertid i 

tid

Fyllnadstid Kvinnor 0 0

Män 101 22136 0

Totalt 101 22136 0

Enkel 
övertid

Kvinnor 58 19816 89 28682

Män 855 307326 696 244299

Totalt 913 327142 785 272981

Kvalificerad 
övertid

Kvinnor 258 114379 241 101890

Män 3891 1796544 3826 1705377

Totalt 4149 1910923 4067 1807267

Analys
Övertiden har ökat något. I den totala övertiden ingår beredskapsövertid. Det är nästan bara 
män som har beredskap.

Rekrytering och personalförsörjning

Nytillsättning Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor 5

Män 4

Totalt 9

Visstid Kvinnor 3

Män 3

Totalt 6

Totalt Kvinnor 8

Män 7

Totalt 15

Avgångar Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor 2

Män 5

Totalt 7
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Nytillsättning Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Visstid Kvinnor 3

Män 3

Totalt 6

Totalt Kvinnor 5

Män 8

Totalt 13

- varav pension Totalt 1

- varav ÖK-SAP Totalt 0

Analys

Personalkostnader

Personalkostnader 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Personalkostnader inkl PO-pålägg (tkr)

Genomsnittliga personalkostnader inkl PO per 
månad och årsarbetare (kr)

Analys
Uppgifterna redovisas vid uppföljning av helår.
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14 AB Gavlegårdarna

14.1Målanalys

14.1.1 Medborgare och kunder

Gavlegårdarna erbjuder trygga, tillgängliga och välskötta livsmiljöer

Resultatet från årets kundundersökning presenterades på försommaren. Inom flera områden 
har bolagets värden försämrats, framförallt när det gäller "Trygghet" och "Rent o snyggt". 
Företagets samlade Serviceindex försämrades med 1 % sedan föregående mätning. Resultatet är 
dock det näst högsta sedan mätningarna påbörjades i början av 2000-talet.

Vid djupare analys av undersökningen framgår att upphandlade städtjänster i vissa 
bostadsområden inte har fungerat, och detsamma gäller utemiljön i flera av bostadsområdena. 
Inom båda dessa områden har åtgärder vidtagits för att återfå kundernas förtroende. En 
särskild satsning sker på utemiljön, där bolaget bl.a. anställt en trädgårdsingenjör. Även 
trygghetsfrågorna får sämre betyg än tidigare. Erfarenheten säger att lyckas bolaget vända 
trenden när det gäller "Rent och snyggt" så kommer det med automatik också att ge positiv 
påverkan på den upplevda tryggheten.

Indikatorn "Fysisk tillgänglighet" bygger på tre frågor som för första gången kommer att ställas i 
nästa års kundundersökning. Därav finns inget utfall eller målvärde angivet. 

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Serviceindex 81,8 % 82,5 % Uppnås 
delvis

Trygghetsindex 77,2 % 81 % Uppnås ej

Fysisk tillgänglighet Ok

Utemiljö 71,9 % 77 % Uppnås ej

Arbetet med att fastställa indikator för fysisk tillgänglighet fortgår 

14.1.2 Medarbetare

Vi känner arbetsglädje och det vi uträttar är meningsfullt

Årets medarbetarundersökning genomförs under hösten. Detta gör att inga värden kan 
redovisas för indikatorerna per T2.

Resultatet från föregående års medarbetarundersökning har inarbetats i respektive enhets 
verksamhetsplan och leder där till aktiviteter för att behålla eller stärka 2013 års värden.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Delaktighet 86,5 Ok Uppnås

Lärande i arbete 79,5 Ok Uppnås

Ledarskapet 79,5 Ok Uppnås
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Personalredovisning

Personalstruktur

2014-08-31

Årsarbetare Antal anställda
Genomsnittlig 
sysselsättnings
grad

Genomsnittlig 
ålder

Tillsvidare Visstid Tillsvidare Visstid Tillsvidare Tillsvidare

Kvinnor 49,17 3 50 3 98,35 49

Män 131,75 16 133 16 99,06 50

Totalt 180,92 19 183 19 98,86 50

Analys
Under sommaren ökar vi med ca 20 visstidsanställda säsongsarbetare samt även 70-tal 
sommarjobbare (16-18 år och som inte ingår i den här statistiken). Annars är antalet 
tillsvidareanställda runt 190, vi har några vakanser som ej är tillsatta.

Fördelningen kvinnor/män är alltjämt 23/77 %. Bland tjänstemännen är det jämställt medan 
det i hantverks- och fastighetsgrupperna arbetar mest män.

Antalet årsarbetare skiljer sig inte nämnvärt åt i jämförelse med tillsvidareanställda. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden är hög och de deltidsarbetande vi har är av båda könen 
och då man valt att gå ned i tid av personliga skäl.

Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning 2014-07-31 (%) 2013-07-31 (%) 2012-07-31 (%)

Total sjukfrånvaro* 2,51 2,77 4,59

- varav långtidssjukfrånvaro** 27,44 44,4 53,3

Sjukfrånvaro för kvinnor 3,02 2,32 2,96

Sjukfrånvaro för män 2,31 2,93 5,8

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år 
eller yngre

0 1,06 1,78

Sjukfrånvaro i åldergruppen, 30-49 år 2,76 1,47 1,88

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år 
eller äldre

2,45 4,04 7,27

* 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
Sjukfrånvaron har på totalen minskat över åren och är nu 2,51 %. Av dessa utgörs 1/4 av 
långtidssjukskrivna. Dock är dessa i rehabiliteringskedjan och på väg i återgång i arbete.

Om vi ser till sjuktalen utifrån kön så har kvinnorna något högre sjukfrånvaro men ligger ändå 
under de måltal vi har (<4%). Vi har jobbat aktivt med hälsofrämjande insatser och vi kan se att 
det har givit resultat främst i åldersgruppen 50 år eller äldre som har minskat rejält sedan 2012.
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14.1.3 Hållbart samhälle

Gavlegårdarna bidrar till ett hållbart samhälle ur ett socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt perspektiv

Under innevarande år förväntas bolaget endast färdigställa ett fåtal lägenheter. Föregående år 
uppgick dock färdigställande till 193 lägenheter. Indikatorn stadsdelsförnyelse har bytts mot ny 
indikator, "Andel åtgärdade miljonprogramslägenheter". Skälet till bytet är att den nya 
indikatorn bättre speglar bolagets insatser i hela beståndet och framför allt då i de stadsdelar 
som har störst behov. Målvärdet anger att 67 % av bolaget lägenheter i miljonprogrammet ska 
ha genomgått stam- och ytskiktsrenovering.

Ny indikator "Andel betalda hyresavier före förfallodatum" ska spegla resultatet av bolagets 
arbete med BoKvar-projektet. Målvärde för året är 98 %. 

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Miljöpåverkan 47 % 40 % Uppnås

Nyproducerade lägenheter 0 100 Uppnås ej

Åtgärdade 
miljonprogramslägenheter

67% 67% Uppnås

Andel betalda hyresavier före 
förfallodatum

98,4% 98% Uppnås

Indikatorn för miljöpåverkan avser bolagets servicefordon. År 2020 ska 100 % av bilparken drivas med förnybart 
bränsle. 

14.1.4 Ekonomi

Vi tar ansvar för företagets resurser och möjliggör utveckling

En indikator har förändrats. Skötsel och rep/m2 har bytts mot kostnad för vattenskador. Skälet 
till att bolaget valt att byta ut indikatorn Skötsel och rep. är att den medvetna satsningen på 
utemiljö som bolaget avser att genomföra kommer att kräva ytterligare resurser inom skötsel. 
Målvärdet för vattenskador är att kostnaden ska minska vid varje mätning.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Underhåll/m2 123 120 Uppnås

Kostnad för vattenskador 8,3mnkr 12mnkr Uppnås 
delvis

Adm./nettoomsättning 9,3 % 9,5 % Uppnås

Målvärdet för underhåll har sänkts med anledning av övergången till redovisning enligt K3-regelverket. 

14.2Uppföljning av uppdragen
Arbetet med boinflytande fortgår. Flera av dessa projekt syftar till att på olika sätt stödja barn 
och ungdomars skolgång. Några exempel är ledarskapsakademin tillsammans med Brynäs IF 
och Gävle IF samt RAPATAC:s verksamhet på NordOst som riktar sig mot barn och ungdomar, 
och som syftar till att få dem att förstå vikten av utbildning.
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Bolaget är värd för många studiebesök och medverkar i många uppsatsarbeten. Tillsammans 
med Gavlefastigheter har bolaget en doktorand inom Företagsforskarskolan.

Bolaget internationella arbete bedrivs inom Eurhonet. Ett europeiskt nätverk för bostadsbolag. 
Till hösten kommer nätverkets årsmöte att hållas i Gävle och ca 100 delegater förväntas närvara.

14.3Investeringsverksamhet
Bolagets investeringsbudget uppgick inför året till 270 mnkr. Löpande under året omprioriteras 
projekt inom ramen för bolagets investerings- och underhållsram. Prognosen för årets 
investeringar har i T2 nedjusterats till 250 mnkr. De större förändringar som skett är 
stadsdelsförnyelsen i Östra Sätra försenats med anledning av bygglovstvist samt att ett 
stamrustprojekt överklagats till Hyresnämnden, vilket fått till följd att även detta projekt har 
försenats.

14.4Utvecklingsområde
Arbetet inom tidigare angivna utvecklingsområden:

 Stadsdelsförnyelse
 Nyproduktion
 Energibesparingar

fortgår. När det gäller förnyelsen i Östra Sätra har projektet försenats med anledning av 
bygglovstvist för tre punkthus. Nyproduktionen kommer under året att vara blygsam, men 
planer och projektering för kommande år visar på betydligt större volymer. Inom 
utvecklingsområdet energibesparingar pågår för närvarande arbetet med att ta fram förslag till 
en energiplan. Energiplanen ska fastställas av styrelsen under innevarande år.

14.5För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal 2010 
Utfall

2011 
Utfall

2012 
Utfall

2013 
Utfall

2014 
Progn

os

2015 
Budg

et

2016 
Budg

et

2017 
Budg

et

Soliditet 21,4 22,7 22,8 23,6 26,3

Avkastning eget kapital 6,1 2,8 4,3 5,1 5,9

Antal nya lägenheter på 
marknaden 1 33 5 193 0

Ekonomisk vakansgrad 2,9 2,2 1,8 1,7 1,5

Antal tomma lägenheter 102 66 42 50 22

14.6Resultat och investeringar

(mnkr) Utfall 2014-08-
31

Utfall 2013-08-
31

Prognos Helår 
2014

Budget Helår 
2014

Omsättning 723,5 700,8 1 078,3 1 073,7

Personalkostnader -81,7 -81,2 -133,2 -131,6

Övriga kostnader -361,0 -359,2 -562,3 -568,0

Avskrivningar -111,6 -101,0 -180 -170,5

Rörelseresultat 169,2 159,4 202,8 203,6

Finansnetto -70,0 -73 -108,1 -113,6

Resultat efter 99,2 86,4 94,7 90,0
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(mnkr) Utfall 2014-08-
31

Utfall 2013-08-
31

Prognos Helår 
2014

Budget Helår 
2014

finansiella 
poster

Investeringar 114,7 115,3 250 270

Avgår 
försäljningar -50 -1,9 -50 -50

Summa 
nettoinvesteringar 64,7 113,4 200 220

Utfall 2013-08-31 är justerat enligt K3 för jämförbarhet. Detaljerade justeringsposter är redovisade i Kapell.

Prognostiserat årsresultat är 94,7 mnkr. Budgeterat årsresultat är 90,0 mnkr.

Högre intäkter under perioden maa reavinst (6 mnkr) samt en fortsatt hög uthyrningsgrad 
bidrar till att nettoomsättningen är 7,6 mnkr bättre än budget. En varm vår och sommar gör att 
kostnader för uppvärmning är 10 mnkr lägre än budget. Finansnettot är 5,8 mnkr bättre än 
budget. Marknadsräntorna har haft en nedåttrend under perioden. 

14.7Framtida intäkts- och kostnadsutveckling
Bolaget förväntar sig en normal intäkts- och kostnadsutveckling för nästkommande år.

14.8Sammanfattning av de viktigaste händelserna
 Årets hyresöverenskommelse innebar en genomsnittlig hyreshöjning med 1,92 % från 1 

mars 2014.
 Bolaget har sålt 186 studentlägenheter på Midgårdslunden för 50 mnkr.
 Under året har nyproduktionen av vård- och omsorgsboende på Gävle Strand påbörjats. 

Inflytt beräknas till slutet av 2015. 

14.9Bilaga 1 Personalstatistik

Personalstruktur

2014-08-31 2013-08-31

Årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 49,17 131,75 180,92 48,2 129,3 177,5

Visstid 3 16 19 5 25 30

Totalt 52,17 147,75 199,92 53,2 154,3 207,5

2014-08-31 2013-08-31

Antal 
anställda

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 50 133 183 49 131 180

Visstid 3 16 19 5 25 30

Totalt 53 149 202 54 156 210

Analys
Ingen större skillnad från tidigare. Vi är runt 190 anställda och ökar tillfälligt med 20-30 
säsongsanställda under sommaren. I år har vi avslutat fler säsongsanställningar vid augusti 
månads utgång än föregående år.
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Antalet kvinnor/män ligger alltjämt 27/77 %. Det är i kollektivgrupperna som det till största del 
är män medan det är jämnt fördelat i tjänstemannagruppen.

Genomsnittlig ålder

Anställningsform Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor 49 49 47

Män 50 50 50

Totalt 49,7 49,75 49

Visstid Kvinnor 24 24 29

Män 31 34 30

Totalt 30 32,33 29

Totalt Kvinnor 47 47 45

Män 48 47 48

Totalt 48 47,24 47

Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

Anställningsform Kön Upp till 
29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år

60 år 
eller 
äldre

Tillsvidare Kvinnor 0 10 17 15 8

Män 6 14 38 60 15

Totalt 6 24 55 75 23

Visstid Kvinnor 3 0 0 0 0

Män 9 4 0 3 0

Totalt 12 4 0 3 0

Totalt Kvinnor 3 10 17 15 8

Män 15 18 38 63 15

Totalt 18 28 55 78 23

Analys
Det kan bara konstateras att bolaget har en hög medelålder och har heller inte lyckats sänka den 
i och med de rekryteringar som gjorts under de senaste två åren. Vi kan också se att vi har stora 
pensionsavgångar framöver, gäller i stort sett alla grupper men främst i fastighetsledet och 
hantverkssidan.

Under kommande 15 år så kommer halva personalstyrkan att gå i pension under de åren. Dock 
har vi hittills inte sett några stora svårigheter att rekrytera till de funktioner vi har idag - vi är en 
attraktiv arbetsgivare.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2014-08-31 (%) 2013-08-31 (%) 2012-08-31 (%)

Tillsvidare Kvinnor 98,35 98,3 83

Män 99,06 98,62 97

Totalt 98,86 98,53
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Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2014-08-31 (%) 2013-08-31 (%) 2012-08-31 (%)

Visstid Kvinnor 100 100 100

Män 100 100

Totalt 100 100 100

Totalt Kvinnor 98,44 90,12 94

Män 99,16 98,84 97

Totalt           98,97           98,74

Finns inte så mycket att kommentera när det gäller sysselsättningsgrad. Den ligger på ca 99 %. 
De allra flesta arbetar alltså heltid idag. Det finns några som själva har valt att gå ned i tid vilket 
vi har beviljat (gäller både män och kvinnor).

Antal medarbetare per sysselsättningsgradsintervall

Antal medarbetare per 
sysselsättningsgradsintervall 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Anställningsform Kön Hel
-tid

Del
-tid 
75-
99 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Hel
-tid

Del
-tid 
75-
79 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Hel
-tid

Del
-tid 
75-
99 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Tillsvidare Kvinnor 50 4 2 49 2,0
4

4,0
8

59 3 1

Män 133 0 1,5 131 0,0
76

2,29 178 5 1

Totalt 183 4 3,5 180 2,11
6

6,37 237 8 2

Visstid Kvinnor 3 0 0 5 0 0 3 0 0

Män 16 0 0 25 0 0

Totalt 19 0 0 30 0 0 3 0 0

Totalt Kvinnor 53 4 2 54 2,0
4

4,0
8

62 3 1

Män 149 0 1,5 156 0,0
76

2,29 178 5 1

Totalt 202 4 3,5 210 2,11
6

6,37 240 8 2

Analys

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro 2014-07-31 2013-07-31 2012-07-31

Kön Dagar Procent Dagar Procent Dagar Procent

Nettoarbetstid Kvinnor 6932 84,19 5993,5 84 5605,4 76,7

Män 18501 85,6 22856 85,8 15542,6 76,5

Totalt 25433 85,28 28849,5 89 21148,0 76,6

Sjukdom totalt 
antal dagar

Kvinnor 177 2,15 115 1,6 217 3
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Arbetad tid och frånvaro 2014-07-31 2013-07-31 2012-07-31

Män 364 1,68 500 1,9 1160 5,2

Totalt 541 1,81 615 1,8 1377 4,6

Barnledighet Kvinnor 1 0,1 9 0,1 147 2

Män 139 0,64 324 1,2 239,5 1,2

Totalt 140 0,47 333 7 386,5 1,4

Semester/Ferier Kvinnor 1093 16,12 990 13,92 1140 15,6

Män 2564 11,87 2741 10,3 2903 14,3

Totalt 3657 12,26 3731 11,1 4043 5,4

Studier Kvinnor 0 0 0 0 109 1,5

Män 0 0 0 0 131 0,6

Totalt 0 0 0 0 240 0,9

Övrig frånvaro Kvinnor 89 1,08 3 0 93,9 1,3

Män 29 0,13 205 0,8 339,6 1,7

Totalt 118 0,4 208 0,6 433,5 0,2

Analys
Nettoarbetstiden ligger runt 85 % och har gjort så de två senaste åren. Vi har minskad frånvaro 
överlag, mest glädjande är de relativt låga sjuktalen, både vad gäller kort- och 
långtidssjukskrivning.  Vi kan också se att männen tar ut föräldraledighet i högre grad vilket 
visar på en jämställdhet i det avseendet. 

Övertid

2014-08-31 2013-08-31

Kön Antal 
timmar

Utbetald 
ersättning

Beräknad 
kostnad 

för 
övertid i 

tid

Antal 
timmar

Utbetald 
ersättning

Beräknad 
kostnad 

för 
övertid i 

tid

Fyllnadstid Kvinnor 26 4763,46 0 0 0

Män 0 0 0 0 0

Totalt 26 4763,46 0 0 0

Enkel 
övertid

Kvinnor 413,01 4769,46 67925,33 578,36 55701,3 104076,7

Män 1608,21 359932 296502,1 3237,8 683738,6 580787,6

Totalt 2021,22 364701,46 364427,43 3816,16 739439,9 684864,3

Kvalificerad 
övertid

Kvinnor 301 99007,41 188,8 67938,7

Män 1291,5 476221,97 751,8 201981,9

Totalt 1592,5 575229,38 940,6 269920,6

Analys
När det gäller övertid så gäller det främst beredskapstjänst inom drift/ 
fastighetsskötsel/snöröjning. Beredskapsgruppen består endast av män.

Viss övertid, främst kvinnorna gäller kvällsöppet för kundmottagning/avtalsskrivning men inte i 
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någon större omfattning.

I övrigt har vi inte så mycket övertidsarbete.

Rekrytering och personalförsörjning

Nytillsättning Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor 4 0 2

Män 5 2 3

Totalt 9 2 5

Visstid Kvinnor 4 9 0

Män 21 27 0

Totalt 25 36 0

Totalt Kvinnor 8 9 2

Män 26 29 3

Totalt 34 38 5

Avgångar Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor 3 1 3

Män 9 7 4

Totalt 12 8 7

Visstid Kvinnor 3 9 0

Män 18 17 0

Totalt 21 26 0

Totalt Kvinnor 6 10 3

Män 27 24 4

Totalt 33 34 7

- varav pension Totalt 6 0 0

- varav ÖK-SAP Totalt 0 0 0

Analys

Personalkostnader

Personalkostnader 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Personalkostnader inkl PO-pålägg (tkr) 81692 81184 80196

Genomsnittliga personalkostnader inkl PO per 
månad och årsarbetare (kr)

55800 53693 53040
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15 Gavlefastigheter Gävle kommun AB

15.1Målanalys

15.1.1 Medborgare och kunder

Attraktiva, ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler.

Bolaget har ett fortsatt gott förtroende hos sina kunder, såväl kommunala som kommersiella. 
Det framgår tydligt i den årliga ”Nöjd kund undersökning”, den visar att man känner sig nöjd 
och trygg i och omkring bolagets fastigheter. Att man är i stort nöjd med den servicenivå som 
bolaget tillhandahåller. Den visar också att arbetet med att förstärka med en medarbetare i vår 
reception och felanmälan gett ett gott resultat. Under året kommer en mängd aktiviteter att 
genomföras för att ta ytterligare ett kliv framåt i ”nöjd kund undersökningen”. Allt ifrån hur vi 
hanterar felanmälningar till hur vi hanterar överlämnandefasen vid större byggprojekt.

Även om vakansgraden är något högre inom det kommersiella beståndet än det kommunala så 
är det fortfarande enkelt att fylla vakanser inom Teknikparken. Rådhuset är tomställt och nya 
vakanser på GTC och Björnkläder. Detta tillsammans med att bolaget dessutom har en mycket 
låg vakansgrad inom det kommunala fastighetsbeståndet, 2,15 %, visar att våra kunder är nöjda 
med oss.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Vakansgrad kommunala 
verksamhetslokaler Basvärde: 0,94

2,15 % 1,5 % Uppnås

NKI Serviceindex 73 Ok

God och trygg livsmiljö med fokus på miljön i och omkring skolorna.

Gavlefastigheter fortsätter det framgångrika skadegörelseprojektet även under 2014. Liksom 
tidigare år kommer en mängd aktiviteter som riktar sig till ungdomar att genomföras till syfte 
att uppmärksamma konsekvenser kring skadegörelse och för att nå en fortsatt minskning av 
skadekostnaderna.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Skadegörelsekostnad per kvm 
Basvärde: 5,50 kr

2,8 5,5 Uppnås

15.1.2 Medarbetare

Engagerade och ansvarstagande medarbetare

Under första halvåret har Gavlefastigheter arbetat med Markbyggarnas verksamhetsövergång 
från förvaltning till helägt dotterbolag. Arbetet har sedan inriktats på att se över Markbyggarnas 
övergripande HR -processer och funktioner. Aktiviteter är exempelvis samverkansavtal, 
funktionsbeskrivningar som inkluderar BAS värderingar, rutiner för säsongsarbetare etc. Under 
perioden har även fyra nya avdelningschefer rekryterats till bolaget och en VD har utsetts av 
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styrelsen. Tjänsterna tillsätts 1 oktober 2014. Rekryteringsprocessen för tillsättande av 
gruppchefer har påbörjats. Ett samarbete med företagshälsovården har inletts i syfte att 
kvalitetssäkra arbetsmiljöprocesserna.

Inom Gavlefastigheter har ett antal nyrekryteringar genomförts; ex Kvalitets- och 
miljösamordnare, Drifttekniker, Fastighetsskötare och Byggchef. Arbetet med att stärka 
medarbetarskapet har fortsatt. Aktiviteterna i de individuella utvecklingsplanerna har som 
helhet genomförts enligt plan.

Med anledning av att målvärdena är satta för Gavlefastigheter gäller bedömningen av 
måluppfyllelsen endast moderbolaget. För Hållbart medarbetarengagemang kan inget utfall 
redovisas då indikatorn är kopplad till medarbetarundersökningen som genomförs i november. 
Prognosen är att målet som helhet uppfylls.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Måluppfyllnad individuell 
utvecklingsplan.

73 % 70 % Uppnås

Hållbart medarbetarengagemang 73 Ok Uppnås

En attraktiv, jämställd, effektiv och utvecklande verksamhet.

Under våren har Gavlefastigheter fortsatt arbetet med aktiviteterna i jämställdhets- och 
likabehandlingsplanen. Bland annat har en workshop genomförts, Växthuset, för kartläggning 
av förekomst av diskriminering och trakasserier.

Koncernen har under perioden haft samarbete med ett antal aktörer inom 
arbetsmarknadssektorn, ex AME, Arbetsförmedlingen samt skolväsendet. Gavlefastigheter har 
tilldelats en skolklass inom Trossenprojektet och en aktivitet för eleverna planeras under 
hösten. Bolaget har deltagit i Utbildningschansen, en mötesplats där allmänheten kan "mingla" 
och träffa utbildningsanordnare och arbetsgivare, och ingår även i projektet Welcome to us 
tillsammans med Gävleregionens arbetsgivare i syfte att samverka kring rekrytering.

I februari hölls ett ledningsseminarium i syfte att stärka sammanhållningen inom koncernens 
ledning. En förändring av bemanningen vid ledningsgrupps- och strategimötena har 
genomförts.

Med anledning av att målvärdena är satta för Gavlefastigheter gäller bedömningen av 
måluppfyllelsen endast moderbolaget.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Ledarskapsindex 75 Ok Uppnås

Personalredovisning

Personalstruktur

2014-08-31

Årsarbetare Antal anställda
Genomsnittlig 
sysselsättnings
grad

Genomsnittlig 
ålder

Tillsvidare Visstid Tillsvidare Visstid Tillsvidare Tillsvidare

Kvinnor 23,0 10,0 23,0 10,0 100,0 47,5
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2014-08-31

Män 96,3 12,8 97,0 13,0 99,3 47,9

Totalt 119,3 22,8 120,0 23,0 99,4 47,8

Analys
Statistiken visar Gavlefastigheter och Markbyggarna tillsammans. Då Markbyggarna Gävle 
kommun AB förvärvades av Gavlefastigheter Gävle kommun AB den 1 mars 2014 redovisas 
statistiken först från och med detta datum.

Koncernen har 143 medarbetare varav 23 är visstids- eller säsongsanställda. Andelen kvinnor är 
23 %. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är hög och det är enbart män som arbetar 
deltid. Den genomsnittliga åldern är 47,8 år och skillnaden är marginell mellan könen. 

Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning 2014-07-31 (%) 2013-07-31 (%) 2012-07-31 (%)

Total sjukfrånvaro* 3,38 2,50 1,60

- varav långtidssjukfrånvaro** 35,71 40,64 0,80

Sjukfrånvaro för kvinnor 5,50 4,18 2,35

Sjukfrånvaro för män 2,74 1,77 1,36

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år 
eller yngre

1,29 2,83 3,36

Sjukfrånvaro i åldergruppen, 30-49 år 3,49 0,74 0,17

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år 
eller äldre

3,95 3,73 2,40

* 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
Statistik för 2014 visar Gavlefastigheter och Markbyggarna tillsammans. Då Markbyggarna 
Gävle kommun AB förvärvades av Gavlefastigheter Gävle kommun AB den 1 mars 2014 
redovisas statistiken för 2014 först från och med detta datum. Historik från 2012 och 2013 gäller 
endast för Gavlefastigheter.

Koncernens totala sjukfrånvaro är 3,38 %, varav 35,7 % utgörs av långtidssjukfrånvaro. 
Kvinnorna har en högre sjukfrånvaro än sina manliga kollegor. Sjukfrånvaron är lägst i 
åldersgruppen 29 år eller yngre och högst bland medarbetarna som är 50 år eller äldre.

15.1.3 Hållbart samhälle

Helhetssyn och ständiga förbättringar avseende fastigheternas 
miljöpåverkan

GFAB har under flera år arbetat framgångsrikt med att energieffektivisera bolagets fastigheter, 
det så kallade EPC-projektet. Projektet har haft som mål att minska bolagets energikonsumtion 
med 18 % med utgångspunkt utifrån 1995 års förbrukning. Det innebär en årlig besparing på 
ca 8 mnkr. GFAB arbetar nu vidare med att energieffektivisera övriga fastigheter inom bolaget.

Under 2014 påbörjar GFAB ett flertal stora om- och nybyggnationsprojekt. Fotbollsarenan och 
sportarenan som går under samlingsnamnet Gavlehov byggs med tydliga miljöprofiler där 
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solcellsanläggningar är ett stort och viktigt inslag.

Under året arbetar bolaget med att planera och implementera kommunens miljöstrategiska 
program.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Energieffektivisering: Basår 1995 
Kilowattimmar per kvm

11,6 % 10 % Uppnås

Underlätta ny- och ometableringar av små och medelstora företag

Gavlefastigheter arbetar just nu med en försäljning av en del av det kommersiella 
fastighetsbeståndet. Detta ger bolaget möjlighet att i ännu högre grad fokusera på det framtida 
arbetet med att underlätta och medverka till ny- och ometableringar av små och medelstora 
företag i syfte att stimulera företagsamheten i Gävle kommun. Dessutom är Gavlefastigheter 
numera även ett av medlemsföretagen i företagarföreningen Effect i syfte att fånga upp tankar 
och idéer bland Gävle kommuns företagare.

Vakansgraden har ökat ytterligare sedan i våras. Det beror på nya vakanser på Björnkläder, 
GTC, Silvanum och sedan tidigare ett tomställt Rådhus.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Vakansgrad kommersiella 
fastigheter. Basvärde: 8,9

13,58 % 5 % Uppnås ej

Antal företag i Teknikparken 
Basvärde: 109

115 110 Uppnås

15.1.4 Ekonomi

Uppnå fastställda resultatkrav.

Bolaget beräknas uppnå det av ägaren fastställda resultatkravet. Gavlefastigheters 
skuldsättningsgrad har förbättrats något. Utvecklingen är osäker för resten av året och 
skuldsättningsgraden kan öka igen vilket medför en fortsatt försämrad finansiell stabilitet och 
en mycket utsatt position vid ränteförändringar.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Skuldsättningsgrad Basvärde: 12,02 10,61 11,5 Uppnås

Låg lokalkostnad per skattekrona jämfört med liknande 
fastighetsorganisationer.

För att hålla låg totalkostnad och därmed också väl avvägda hyresnivåer är det viktigt att 
totalkostnadsförändringen hålls på en så låg nivå som möjligt. Bolaget ligger med 1,6 % 
totalkostnadsökning vilket är en klar förbättring sedan föregående delårsrapport. Det är osäkert 
om målet om 2 % ökning kan uppnås men eftersom komponentredovisning inte är 
kassaflödespåverkande berör det heller inte hyressättningen.
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Att bolagets fastigheter visar tillräckliga driftnetton kan vara avgörande för företagets 
hyressättningsnivåer. Driftnettot ger dessutom indikationer på hur stort underhåll fastigheten 
kräver och kan även tjäna som beslutsunderlag om behov föreligger av reinvestering i 
fastigheten. Det ger också underlag för beslut om i vilka delar inom bolaget som man behöver 
jobba vidare med för att öka nyttan för Gavlefastigheters hyresgäster.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Totalkostnad/kvadratmeter 
maximal ökning med 2 %

1,6 % 2 % Uppnås

Driftnetto kr/kvm för kommersiella 
lokaler

134,5 200 Uppnås 
delvis

Driftnetto kr/kvm för kommunala 
lokaler

320,86 320 Uppnås

15.2Uppföljning av uppdragen
 Kommunens nämnder och bolag sätter ”skolan först” vilket ska ge barn och ungdomar 

goda förutsättningar att klara sin skolgång.

GFAB har under 2014 satsat på ökat planerat underhåll av våra skolfastigheter. Nämnas kan 
nytt tak och ny ventilation på Solängsskolan, flytt och ombyggnation av förskolan i Hedesunda 
och ombyggnationen av Vallbacksskolan. Ett gott underhåll av våra skolfastigheter är prioriterat 
av GFAB.

GFAB fortsätter att arbeta med Skadegörelseprojektet på de utvalda Grundskolorna. Utfallet 
2014 är att kostnaden för skadegörelsen har sjunkigt från 10 kr/ kvm till 2,80kr/ kvm 2014, 
vilket gör projektet mycket framgångsrikt.

 Skolan ska fungera som en mötesplats för kommunens verksamheter, medborgare och 
näringsliv.

GFAB är positiv till att våra skolfastigheter används till lämpliga aktiviteter efter ordinarie 
skoltid och kan nyttjas av medborgare och näringsliv.

GFAB är en aktiv samarbetspartner till Utbildning Gävle och Näringsliv och arbetsmarknad vad 
avser utveckling av våra skolfastigheter.

 Kommunens förvaltningar och bolag ska se internationaliseringen som ett verktyg för 
utveckling av främst skola, energi och miljö samt kompetens.

GFAB arbetar med omvärldsbevakning och internationalisering i sin strategiska 
planeringsverksamhet. I utvecklingen av bolaget används internationalisering som ett naturligt 
verktyg.

GFAB satsar aktivt på utbildnings- och utvecklingsplaner av den egna ledningen och 
medarbetarna vad avser internationalisering och omvärldsbevakning

GFAB ska medverka till en mycket god lokalresursplanering, underhålla och förvalta vårt 
fastighetsbestånd så ett gott värde alltid bibehålls. Tillsammans med våra hyresgäster verka 
för att våra lokaler alltid nyttjas på det mest effektiva sättet och att vi har en optimal 
kostnadskontroll i hela vår verksamhet. 

15.3Investeringsverksamhet
Periodens investeringar uppgår till 142,8 mnkr och följer bolagets lyftplan. Vallbacksskolans 
ombyggnad och nybyggnation av fotbollsarena Gavlehov är nu igång. Utbyggnad av 
Sofiedalsgården och överbyggnad av Brynäsvallen har färdigställts under perioden.

Nybyggnation av sporthallar Sätraåsen där är upphandling överklagad och det är mycket osäkert 
när byggstart kan ske. Fortfarande inget besked om den överklagade upphandlingen. Prognosen 
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för Sporthallar Sätraåsen skrivs ner till 10 mnkr mot tidigare beräknat utfall på 50 mnkr. 
Prognos för de kommersiella investeringarna är nedjusterad med 40 mnkr. Rådhuset 
ombyggnad kommer inte att utföras i år och den kommersiella delen av Gavlehov utföres ej i år. 
Investeringsplanen följs men investeringsutgifterna får en viss förskjutning till 2015. 

15.4Utvecklingsområde
GFAB arbetar strukturerat med att minimera/eliminera risken att inte nå målen i det 
balanserade styrkortet. Detta görs genom att koppla och genomföra aktiviteter som riktar sig 
direkt mot respektive indikator. Kontinuerliga mätningar genomförs under året och utifrån 
dessa mätningar gör ledningen en bedömning huruvida verksamheten behöver fokusera 
speciellt på en framgångsfaktor vars målsättning riskerar att inte nås.

Nedanstående är GFAB:s utvecklingsområden:

Ekonomi

 Kostnadskontroll
 Lokalresursplanering
 Investeringsplanering

Medborgare/kunder

 Effektivt lokalutnyttjande
 Samarbete med hyresgästen
 Fokus på livsmiljö och trygghet

Hållbart samhälle

 Minska vår miljö- och klimatpåverkan
 Teknikparken
 Affärsstrategi för kommersiella fastigheter

Medarbetare

 Cheferna skapar förutsättningar för medarbetarskap
 Verka utifrån vår värdegrund
 Säkerställa rätt kompetens

15.5För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal 2010 
Utfall

2011 
Utfall

2012 
Utfall

2013 
Utfall

2014 
Progn

os

2015 
Budg

et

2016 
Budg

et

2017 
Budg

et

Soliditet 6,9 % 7 % 7,7 % 7,7 % 7,7 % 7,5 % 7,5 % 7,5 %

Avkastning eget kapital 2,6 % 4,5 % 12,0 % 6,7 % 6,7 % 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Drift och underhåll / 
kvm 426 428 430 474 500 495 510 520

15.6Resultat och investeringar

(mnkr) Utfall 2014-08-
31

Utfall 2013-08-
31

Prognos Helår 
2014

Budget Helår 
2014

Omsättning 343,8 340,1 556,9 556,9

Personalkostnader -40,4 -22,1 -67,0 -67,0

Övriga kostnader -181,5 -203,4 -319,3 -307,5

Avskrivningar -61,3 -50,2 -91,8 -103,8
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(mnkr) Utfall 2014-08-
31

Utfall 2013-08-
31

Prognos Helår 
2014

Budget Helår 
2014

Rörelseresultat 60,6 64,4 78,8 78,6

Finansnetto -41,0 -42,9 -70,3 -70,3

Resultat efter 
finansiella 
poster

19,6 21,5 8,5 8,3

Investeringar 142,8 116,0 250,0 361,9

Avgår 
försäljningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 
nettoinvesteringar 142,8 116,0 250,0 361,9

Gavlefastigheter koncernen fortsätter att visa goda resultatnivåer från den löpande 
verksamheten. Resultatet uppgår till 19,6 mkr för årets åtta första månader. Jämfört mot 
föregående år har den snöfattiga vintern haft en positiv effekt på koncernens resultatnivåer. 
Både kostnader för snöröjning och energi är lägre än föregående år. Rent allmänt kan man även 
säga att energieffektiviseringsprojektet, EPC, har givit positiva långsiktiga effekter på 
kostnadssidan vilket även detta bidrar till en allmänt ökad resultatnivå i bolaget.

Räntenivåerna är fortsatt gynnsamma vilket bidrar att hålla nere kostnaderna för bolagets 
upplåning. Räntekostnadsläget ligger i stort sett på en oförändrad nivå trots en ökad 
skuldsättning jämfört mot motsvarande period föregående år.

Då Gavlefastigheter från och med 2014 redovisar i enlighet med bokföringsnämndens allmänna 
råd K3 så förändras även sättet att redovisa bolagets anläggningstillgångar. Genom införandet 
av komponentredovisning delas den tidigare komponenten byggnad in i sex nya komponenter 
som var och en har olika livslängd. I samband med detta görs en snävare definition av det 
planerade underhållet och vad som skall kostnadsföras direkt och vad som skall aktiveras.

Bolaget bedömer att årseffekten av införandet av komponentredovisning uppgår till 10 mkr i 
ökade avskrivningar jämfört med föregående regelverk samt 5 mkr i aktiverad istället för 
kostnadsförd planerat underhåll.

För Markbyggarnas del har arbetet påbörjats med att öka produktionen och förbättra orderläget 
för bolaget. Detta görs framförallt med en tät kunddialog och aktiv marknadsföring. Bolaget har 
även aviserat förändringar i timpriser mot kund.

Resultatmässigt beräknas Gavlefastigheter- koncernen fortsätta på inslagen väg vilket gör att 
bedömningen av resultatet efter finansiella poster kvarstår som oförändrad och beräknas landa 
på ca 8,5 mkr vid årets slut.

15.7Framtida intäkts- och kostnadsutveckling
Intäkts- och kostnadsutvecklingen bedöms fortsätta i enlighet med tidigare lämnad prognos.

Trots oförändrade hyresnivåer kommande tre år bedöms omsättningen för koncernen som 
helhet öka relativt kraftigt kommande år beroende dels på köp av nya verksamheter som 
exempelvis Markbyggarna och dels på stora nybyggnationer inom Gavlefastigheter. 
Markbyggarna kommer att successivt öka sin orderstock vilket ökar omsättning och förbättrar 
resultatnivåerna inom bolaget.

Gavlefastigheters nybyggnationer får till följd att upplåningsbehovet ökar och därmed ökar 
också ränte- och avskrivningskostnader samt även driftkostnader. Utöver detta har 
Gavlefastigheter även ett eftersatt underhåll på ägda fastigheter, något som kommer att påverka 
kostnadsbilden för flera år framöver.

Två osäkerhetsfaktorer vid våra beräkningar är hur energikostnaderna kommer att utvecklas, 
samt även ränteutvecklingen under kommande år.
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15.8Sammanfattning av de viktigaste händelserna
En sammanfattning av de viktigaste händelserna som påverkat GFAB under 2014 fram till 
delårsrapport 2 är:

 Skapandet av GFAB Koncernen genom bolagisering av dotterbolaget Marbyggarna AB.
 Införandet av komponent avskrivningar i vår redovisning.
 Start av bygget med ny fotbollsarena på Gavlehov.
 Start av ombyggnationen av Vallbacksskolan till nytt högstadium.
 Kommunfullmäktige har i juni fattat beslut om att bolagisera parkeringsverksamheten 

och verksamheten vid Gävle flygplats

15.9Bilaga 1 Personalstatistik

Personalstruktur

2014-08-31 2013-08-31

Årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 23,0 96,3 119,3 16,0 37,5 53,5

Visstid 10,0 12,8 22,8 2,0 1,0 3,0

Totalt 33,0 109,1 142,1 18,0 38,5 56,5

2014-08-31 2013-08-31

Antal 
anställda

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 23,0 97,0 120,0 16,0 38,0 54,0

Visstid 10,0 13,0 23,0 2,0 1,0 3,0

Totalt 33,0 110,0 143,0 18,0 39,0 57,0

Analys
Statistik för 2014 visar Gavlefastigheter och Markbyggarna tillsammans. Då Markbyggarna 
Gävle kommun AB förvärvades av Gavlefastigheter Gävle kommun AB den 1 mars 2014 
redovisas statistiken för 2014 först från och med detta datum. Historik gäller endast för 
Gavlefastigheter.

Se analys under punkt 1.2.3

Genomsnittlig ålder

Anställningsform Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män
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Anställningsform Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Totalt

Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

Anställningsform Kön Upp till 
29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år

60 år 
eller 
äldre

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

Analys
Uppgifterna redovisas vid uppföljning av helår.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2014-08-31 (%) 2013-08-31 (%) 2012-08-31 (%)

Tillsvidare Kvinnor 100,0 100,0 100,0

Män 99,3 98,7 97,4

Totalt 99,4 99,1

Visstid Kvinnor 100,0 100,0 100,0

Män 98,5 100,0 100,0

Totalt 99,1 100,0

Totalt Kvinnor

Män

Totalt 98,00

Antal medarbetare per sysselsättningsgradsintervall

Antal medarbetare per 
sysselsättningsgradsintervall 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Anställningsform Kön Hel
-tid

Del
-tid 
75-
99 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Hel
-tid

Del
-tid 
75-
79 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Hel
-tid

Del
-tid 
75-
99 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Tillsvidare Kvinnor

Män
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Antal medarbetare per 
sysselsättningsgradsintervall 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

Analys
Statistik för 2014 visar Gavlefastigheter och Markbyggarna tillsammans. Då Markbyggarna 
Gävle kommun AB förvärvades av Gavlefastigheter Gävle kommun AB den 1 mars 2014 
redovisas statistiken för 2014 först från och med detta datum. Historik gäller endast för 
Gavlefastigheter.

Antal medarbetare per sysselsättningsgradsintervall redovisas vid uppföljning av helår.

Se analys under punkt 1.2.3

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro 2014-07-31 2013-07-31 2012-07-31

Kön Dagar Procent Dagar Procent Dagar Procent

Nettoarbetstid Kvinnor 4501,0 80,1 2844,0 82,4 2279,0 84,1

Män 15515,0 81,5 7016,0 82,8 7033,0 84,1

Totalt 20016,0 81,2 9860,0 82,7 9312,0 84,1

Sjukdom totalt 
antal dagar

Kvinnor 316,0 5,6 157,0 4,5 63,0 2,3

Män 532,0 2,8 138,0 1,6 102,0 1,2

Totalt 848,0 3,4 295,0 2,5 165,0 1,5

Barnledighet Kvinnor 219,0 3,9 25,0 0,7 18,0 0,7

Män 503,0 2,6 141,0 1,7 95,0 1,1

Totalt 722,0 2,9 166,0 1,4 113,0 1,0

Semester/Ferier Kvinnor 569,0 10,0 398,0 11,5 319,0 11,8

Män 2285,0 12,0 986,0 11,6 904,0 10,8

Totalt 2854,0 11,6 1384,0 11,6 1223,0 11,1

Studier Kvinnor 10,0 0,2 21,0 0,6 19,0 0,7

Män 28,0 0,1 21,0 0,2 28,0 0,3

Totalt 38,0 0,2 42,0 0,4 47,0 0,4

Övrig frånvaro Kvinnor 2,0 0,0 7,0 0,2 11,0 0,4

Män 174,0 0,9 176,0 2,1 196,0 2,3

Totalt 176,0 0,7 183,0 1,5 207,0 1,9

Analys
Statistik för 2014 visar Gavlefastigheter och Markbyggarna tillsammans. Då Markbyggarna 
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Gävle kommun AB förvärvades av Gavlefastigheter Gävle kommun AB den 1 mars 2014 
redovisas statistiken för 2014 först från och med detta datum. Historik gäller endast för 
Gavlefastigheter.

Ingen jämförelseanalys av materialet kan göras då det saknas data för två månader.

Övertid

2014-08-31 2013-08-31

Kön Antal 
timmar

Utbetald 
ersättning

Beräknad 
kostnad 

för 
övertid i 

tid

Antal 
timmar

Utbetald 
ersättning

Beräknad 
kostnad 

för 
övertid i 

tid

Fyllnadstid Kvinnor

Män 421,75 3800,12 89321,38 369,0 1811,6 75095,3

Totalt 421,75 3800,12 89321,38 369,0 1811,6 75095,3

Enkel 
övertid

Kvinnor 19,7 10726,36 4021,65 42,00 5058,55 4309,1

Män 94,0 66018,74 26640,02 155,2 31940,0 17496,9

Totalt 113,7 76745,10 30661,67 197,20 36998,55 21806,0

Kvalificerad 
övertid

Kvinnor 111,33 25175,99 40826,91 103,0 8088,7 23778,9

Män 438,5 647798,45 165474,51 957,7 357485,7 53070,8

Totalt 549,83 672974,44 206301,42 1060,7 365574,4 76849,7

Analys
Statistik för 2014 visar Gavlefastigheter och Markbyggarna tillsammans. Då Markbyggarna 
Gävle kommun AB förvärvades av Gavlefastigheter Gävle kommun AB den 1 mars 2014 
redovisas statistiken för 2014 först från och med detta datum. Historik gäller endast för 
Gavlefastigheter.

Övertidskostnaderna kan konstateras ha fördubblats. Båda verksamheterna bedriver beredskap 
med liknande villkor varifrån huvuddelen av övertiden genereras. Ingen jämförelse över tid är 
dock möjlig.

Rekrytering och personalförsörjning

Nytillsättning Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt
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Nytillsättning Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Avgångar Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

- varav pension Totalt

- varav ÖK-SAP Totalt

Analys
Uppgifterna redovisas vid uppföljning av helår.

Personalkostnader

Personalkostnader 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Personalkostnader inkl PO-pålägg (tkr)

Genomsnittliga personalkostnader inkl PO per 
månad och årsarbetare (kr)

Analys
Uppgifterna redovisas vid uppföljning av helår.
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16 Gävle Hamn AB

16.1Målanalys

16.1.1 Medborgare och kunder

Gävle Hamn ska skapa förutsättningar för fortsatt utveckling och 
volymtillväxt genom effektivitet, innovation och kvalitet

Under första och andra tertialet har 80 fysiska kundbesök genomförts. Hamnens nya hemsida 
lanserades i december, 2013. Relevant jämförelsedata saknas därför men mottagandet av den 
nya sidan har dock varit mycket positivt. Under året har även PR arbetet intensifierats och ett 
hjälpmedel införskaffats, mynewsdesk.com, vilket resulterat i 17 redaktionella införanden under 
första och andra tertialet. Viss närvaro på sociala medier har också initierats. Bolaget kommer 
inte att mäta NKI under 2014 eftersom det gjordes en mycket omfattande kundundersökning 
2013.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Antal kundbesök 80 100 st Uppnås

Besöksstatistik på hemsida 50 % Ok Uppnås 
delvis

Mediaexponering 17 10 st Uppnås

NKI (nöjd kundindex)

Målvärdet för besöksstatistik är satt till att öka med 50 % jämfört med 2013. Tyvärr har det inte gått att få fram antal 
besök på gamla hemsidan vilket gör att det inte går att mäta.

Gävle Hamn ska underhålla och utveckla infrastrukturen för att säkerställa 
krav på ökad tillgänglighet och säkerhet

Hamnutbyggnadsprojektet fortskrider enligt plan. Den 13 juni invigdes den nya farleden in till 
hamnen som nu gör det möjligt att ta emot fartyg som är 42 meter breda och som har ett 
djupgående på 12,2 meter. I och med muddringen har rännans bredd tredubblats. Förutom 
vinsterna med större fartyg innebär muddringen också att restriktioner vid dålig sikt och 
besvärliga väderförhållanden försvinner.

Den ekonomiska planen gällande muddringsprojektet var från början (år 2010) beräknad till 
273 mnkr varav Gävle Hamn skulle stå för 31,7 %. Efter indexuppräkning och utökade 
sprängningsarbeten prognostiserades projektet till 350 mnkr. För Gävle Hamns del innebär det 
en investering på 111 mnkr. När och hur utbetalning från Gävle kommun, dvs Gävle Hamn ska 
ske, kommer att beslutas i kommunfullmäktige så snart ett finansieringsavtal finns framtaget, 
vilket förmodligen sker nu under hösten.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Hamnutbyggnadsprojektet -
 ekonomisk avvikelse

0 % 10 % Uppnås

Hamnutbyggnadsprojektet -
 avvikelse mot tidplan

0 % 10 % Uppnås
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Den ekonomiska avvikelsen utgår från en prognos på 350 mnkr. Om avvikelsen är mer än 10 %, dvs mer än 35 mkr 
uppnås inte målvärdet. Tidplanen för hamnutbyggnaden, dvs muddringen var satt till är bli färdig 31 juni 2014. 
Avvikelse med 10 % innebär en månads förskjutning.

16.1.2 Medarbetare

Gävle Hamns medarbetare är motiverade och har rätt kompetens

Under T2 har arbetet med att förstärka medarbetarskapet i verksamheten fortsatt. En 
medarbetardag har hållits för samtliga anställda och i tvärgrupperingar har företagets 
gemenamma värderingar tagits fram. Resultatet har tillammans med bolagets vision, affärsidé 
och strategiska mål samlats i ett styrdokument som delgetts alla medarbetare. Ytterligare 
aktiviteter för att stärka medarbetarskapet planeras att genomföras under hösten.

Inom kompetensområdet har bolaget påbörjat uppstarten av en andra kursomgång av 
grundutbildningen för hamnarbetare tillsammans med Arbetsförmedlingen, då den första 
utbildningen fallit väl ut. Flera av utbildningsdeltagarna arbetar nu som behovsanställda i 
verksamheten.

Medarbetarundersökning genomförs i november varför inget utfall på indikatorerna kan 
redovisas. Prognosen är att målet som helhet uppfylls. 

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Dynamiskt fokustal >70 df Ok Uppnås 
delvis

HME 72 % Ok Uppnås

Gävle Hamn ska vara en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida 
medarbetare

Den ackumulerade sjukfrånvaron för perioden är 3,65 % i förhållande till ordinarie tid vilket är 
marginellt högre än det satta målvärdet 3,5 %. Rehabiliteringsinsatser har satts in vid behov och 
arbetet med att sänka sjuktalen fortsätter under hösten. Systemstödet för rehabilitering, Adato, 
har implementerats i verksamheten och införandet av avvikelsesystemet Lisa har påbörjats.

Inom området attraktiv arbetsgivare sker samarbeten med såväl grundskola som högskola i 
syfte att göra verksamheten och respektive yrkeskategorier kända. Bolaget har deltagit i 
Utbildningschansen och ingår även i samarbetsprojektet Welcome to us. En tredje 
utbildningsdag har hållits för ledningsorganisationen med fokus på det värderingsstyrda- och 
hälsofrämjande ledarskapet.

Utfall kan endast rapporteras på en indikator då den andra är kopplad till 
medarbetarundersökningen som genomförs i november. Prognosen är att målet som helhet 
uppfylls.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Sjukfrånvaro 3,65 % <3,5 % Uppnås

Ledarskapsindex 79 % Ok Uppnås
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Personalredovisning

Personalstruktur

2014-08-31

Årsarbetare Antal anställda
Genomsnittlig 
sysselsättnings
grad

Genomsnittlig 
ålder

Tillsvidare Visstid Tillsvidare Visstid Tillsvidare Tillsvidare

Kvinnor 10,0 3,5 10,0 4,0 100,0 42,2

Män 102,8 29,0 103,0 29,0 99,8 47,5

Totalt 112,8 32,5 113,0 33,0 99,8 47,1

Analys
Bolaget har 146 medarbetare inom verksamheten varav 33 har behovs- eller visstidsanställning. 
Andelen kvinnliga medarbetare är 9,6 %. Få medarbetare arbetar deltid och den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden inom verksamheten är 99,8 %. Bolaget har en medelålder som är 47,1 år. 
Kvinnorna har en något lägre medelålder än männen.

Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning 2014-07-31 (%) 2013-07-31 (%) 2012-07-31 (%)

Total sjukfrånvaro* 3,65 3,72 5,70

- varav långtidssjukfrånvaro** 43,98 48,66 29,00

Sjukfrånvaro för kvinnor 1,72 0,62 2,10

Sjukfrånvaro för män 3,84 3,93 5,90

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år 
eller yngre

3,17 1,65 Uppg saknas

Sjukfrånvaro i åldergruppen, 30-49 år 2,16 3,44 Uppg saknas

Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år 
eller äldre

5,36 4,50 Uppg saknas

* 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
Den totala sjukfrånvaron är något lägre än för samma period föregående år. 
Långtidssjukfrånvaron har sjunkit med 4,68 %-enheter. Sjukfrånvaron för bolagets kvinnliga 
medarbetare har ökat men är fortfarande mycket låg, 1,72 %. Den manliga gruppens 
sjukfrånvaro har minskat och är 3,84 %. En ökning av sjukfrånvaron kan konstateras inom 
åldersgrupperna 29 år eller yngre samt inom gruppen 50 år eller äldre. Den har däremot 
sjunkit inom ålderspannet 30 - 49 år.
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16.1.3 Hållbart samhälle

Gävle Hamn ska aktivt arbeta för att volymtillväxten sker utan relativ 
miljöpåverkan

Under 2014 fokuserar Gävle Hamn på att ta fram nyckeltal och uppföljningssystem för att på ett 
mer funktionellt sätt kunna följa vår energiförbrukning och samtidigt ge incitament till 
förbättringar. Vårt främsta fokus är el för drift samt dieselförbrukning i verksamheten. Under 
första kvartalet undersöktes olika uppföljningssystem samt att nyckeltal för diesel- och 
elförbrukning togs fram.

Gävle Hamn AB fortsätter sin långsiktiga strategi med att successivt fasa ut dieseltruckar till 
förmån för eltruckar, fordonsparken kompletterades med ytterligger två 15-tons eltruckar under 
andra kvartalet.

Under hösten kommer delar av personalen att genomföra en utbildning i eco-driving.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Nyckeltal och System för 
uppföljning

75 % 100 % Uppnås

Gävle Hamn ska arbeta aktivt för att minimera miljöpåverkan samt öka 
säkerheten i verksamheten

Egenkontrollprogram för yttre miljö är under revidering och utveckling. Energiutbildning för 
personal är uppstartad och beräknas vara genomförd under hösten 2014.

Bolaget arbetar vidare och utvecklar fortlöpande skyddsarbetet enligt den nya 
skyddsorganisationen. Under sommaren påbörjades även den första delen av arbetet med att 
genomföra riskanalyser av alla verksamheter i Gävle hamn. 

Bolaget har en större avvikelse för överförandet av de under 2013 genomförda riskanalyserna till 
hanteringsinstruktioner, vilket beror på organisatoriska förändringar. Arbetet kommer att 
fortsätta hösten 2014.

Gävle Hamn AB har under sommaren implementerat ett sökbart tillbudsrapporteringssystem i 
organisationen och arbetet med att integrera avvikelsehantering i systemet fortgår under 
hösten.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Nyckeltal och System för 
uppföljning

75 % 100 % Uppnås

Relativ energiförbrukning - el och 
fjärrvärme

3,6 % 3,7% Uppnås

Rapportering av tillbud 100 st Större 
avvikelse

Uppnås ej

Relativ energiförbrukning - diesel 5,7% 5% Uppnås ej



178

16.1.4 Ekonomi

Gävle Hamn ska nå ett tillfredsställande resultat som ger utrymme för 
framtida investeringar

Under året har bolaget arbetat med att utveckla processer kring månadsuppföljning och 
budgetering. Bolagets beslutsstödsystem har förbättrats med nya rapporter och formulär och 
samtidigt har processerna kring både månadsbokslut och budget strukturerats. Under hösten 
kommer fokus att ligga på att ta fram viktiga nyckeltal och lönsamhetsrapporter.

Resultatavvikelse: Ackumulerat resultat är 5,1 mnkr jämfört med ackumulerad budget som är -
6,6 mnkr. Målvärdet beräknas uppnås på helår.

Budgetavvikelse: Till och med augusti är det ingen avvikelse av investeringsbudgeten. 
Investeringarna följer tidplanen och kommer att ta fart under hösten. Däremot beräknas 
helårsprognosen blir 40 mnkr lägre än budget då LNG projektet är förskjutet till 2015, vilket gör 
att målvärdet inte kommer att uppnås.

Prognosavvikelse: Månadens resultat var -0,9 mnkr jämfört med prognosen som var -2,1 mnkr. 
Avvikelsen är hög men positiv och arbetet med att prognostisera utvecklas och förbättras hela 
tiden, vilket gör att vi tror att vi når målvärdet på helår med utfall inom 10 % av månadens 
prognos.

Kostnadsuppföljning: Bolaget fokuserar på att följa upp reparation och underhållskostnader. 
Ackumulerade kostnader är 32 % lägre än föregående år (10,3 mnkr jämfört med 15,2 mnkr).  
Det är ytterligare 5 % bättre än vid delår 1. Målvärdet kommer att uppnås på helår.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Resultatavvikelse mot budget 10  % Uppnås

Avvikelse från investeringsbudget 5 % 10 % Uppnås ej

Prognosavvikelse 10 % Uppnås

Kostnadsuppföljning 32 % 5 % Uppnås

Vid varje månadsbokslut görs avstämningar både av resultat och investeringar; utfall jämfört mot budget. Negativ 
avvikelse får inte överstiga 10 %. Vid varje månadsbokslut görs även rullande prognos på kalenderår. Vid 
tertialboksluten görs avstämning av resultat; utfall mot budget. Negativ avvikelse får inte överstiga 10 %. Med 
kostnadsuppföljning menas att vissa specifika kostnader kommer att följas upp mellan åren och de ska minska med 
det planerade %-talet, dvs 5 % varje år.   

16.2Uppföljning av uppdragen
Ett av de projekt Gävle Hamn påbörjat och som stöder de generella uppdragen är samarbetet 
med arbetsförmedlingen om att ta fram en 12 veckor lång hamnarbetarutbildning som vänder 
sig till personer som finns inskrivna hos arbetsförmedlingen. I utbildningen ingår bla 
arbetsmiljö, logistik och maskinkörning. Den första utbildningen med tio deltagare har 
genomförts. Den föll mycket väl ut och därför har bolaget redan nu börjat planera nästa 
utbildning som kommer att genomföras under våren 2015.

I samarbete med AME kommer bolaget under senhösten att skapa ett antal arbetstillfällen för 
personer som står utanför den reguljära arbetsmarknaden.

Bolaget har deltagit i Utbildningschansen i samarbete med Utbildningscentrum, ingår i 
samarbetsprojektet Welcome to us samt är Trossenföretag.

Bolaget ingår även som fadderföretag till Personalvetarprogrammet vid Högskolan i Gävle. 
Åtagandet innebär att vara mentor åt studerande vid programmet och tillhandahålla empiriskt 
material för PM-arbeten inom ramen för utbildningen. Enkätundersökningar och 
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processanalyser är exempel på några av de uppdrag studenterna fått arbeta med. Första 
studentgruppen är avslutad och en ny grupp har börjat.

Gävle Hamn deltar tillsammans med Region Gävleborg, ett par närliggande kommuner samt 
några större företag, i projektet "El-vägar" som går ut på att skapa förutsättningar för elburen 
tung trafik på E16, mellan Gävle och Storvik. Projektet har nu kvalificerats vidare och ska 
därmed lämna in en projektansökan i mars 2015.

Ytterligare ett projekt som handlar om samverkan med fokus på logistik, är LNG (Liquefied 
Natural Gas) projektet. Bolaget har skapat förutsättningar för en etablering av LNG terminal, 
vilket ger effekt både på miljö och sysselsättning. Beslut om ev etablering kommer att tas av 
Skangas styrelse i slutet av året.

16.3Investeringsverksamhet
Den totala investeringsbudgeten var beräknad till 233,9 mnkr. Under våren stod det klart att 
LNG projektet kommer att förskjutas in på nästa år vilket gjorde att årsprognosen räknades ner 
till 213,9 mnkr. Nu är projektet ytterligare något försenat vilket gör att bolaget nu räknar med 
investeringar på totalt 193,9 mnkr under 2014.

Under året har bolaget omprioriterat investeringar inom investeringsramen. I månadsskiftet 
augusti/september slutfördes köpet av en större bogserbåt som krävs för de större fartygen som 
nu kan anlöpa. Investeringen uppgår till ca 32 mnkr. Köpet låg med i investeringsplanen för 
2016 men då till en kostnad på 50 mnkr. Utifrån rådande marknadsförutsättningar har bolaget 
gjort ytterligare omprioritering. Istället för att bygga ett större magasin så tidigareläggs 
byggande en ny bulkkaj. Kajen beräknas kosta ca 59 mnkr.  

16.4Utvecklingsområde
Gävle Hamn ser tre områden som speciellt viktiga utvecklingsområden.

Det första området är att bearbeta marknaden och erbjuda ett utökat tjänsteutbud. Bolaget har 
utökat marknadsavdelningen med ett kundcenter som nu är i drift. Nu pågår ett projekt att 
finna en långsiktig lokalisering för kundcentret. Kommunallagen innebär till viss del en 
begränsning i att erbjuda nya tjänster. Förtöjningstjänster är dock en ny tjänst som faller inom 
ramen och kommer att upphandlas i slutet året.

Det andra området som även det är viktigt för att kunna utvecklas i rätt riktning handlar om att 
stärka medarbetarskapet inom verksamheten samt att aktivt föra samman två företagskulturer. 
Under våren genomförde bolaget en aktivitetsdag tillsammans med alla anställda för att arbeta 
fram bolagets värdegrund. Dagen föll mycket väl ut och bolaget planerar under hösten 
ytterligare aktiviteter med samma inriktning.

Det tredje området är säkerheten inom hamnen. Detta är prioriterat då bolaget både har 
arbetsmiljökrav samt legala krav avseende sjöfartsskydd för att kunna bedriva vår 
hamnverksamhet. Bolaget fortsätter under 2014 med utvecklingen av de samarbetsorgan med 
verksamhetsutövarna i hamnområdet som tidigare bildats samt genomförandet av fortlöpande 
utbildningsinsatser avseende skyddsfrågor, för både bolagets medarbetare och entreprenörer. 

Ytterligare ett prioriterat område inom säkerhet är upphandling av de tjänster som rör 
förtöjning av fartyg vid Gävle Hamn AB:s kajer. Under hösten kommer en kravspecifikation att 
tas fram, med fokus på ökad säkerhet och kvalitet vid utförande av tjänsten.

Den nya inseglingsleden innebär att fartygens storlek kan komma att öka avsevärt. För att 
kunna möta efterfrågan på eskort- och assistansbogsering av de större fartygen så har bolaget 
investerat i ytterligare en bogserbåt. Den nya bogserbåten kommer att behövas i den dagliga 
driften för eskort av fartyg genom Holmuddsrännan och assistanser till kajer inom hamnen men 
den kan också användas för offshore-projekt i närområdet eller då andra hamnar behöver mer 
kraftfull assistans. 

 



180

16.5För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal 2010 
Utfall

2011 
Utfall

2012 
Utfall

2013 
Utfall

2014 
Progn

os

2015 
Budg

et

2016 
Budg

et

2017 
Budg

et

Soliditet 6,4 % 8,6 % 11 % 12 %

Avkastning eget kapital 38,8 % 33,9 % 13,4 % neg

Godsvolym, milj ton 4,5 4,7 4,9 4,6

Fartygsanlöp, st 926 988 912 861

Nyckeltal redovisas endast helår

16.6Resultat och investeringar

(mnkr) Utfall 2014-08-
31

Utfall 2013-08-
31

Prognos Helår 
2014

Budget Helår 
2014

Omsättning 165,4 152,5 255,5 277,1

Personalkostnader -56,9 -54,1 -85,9 -88,7

Övriga kostnader -47,4 -59,7 -74,6 -91,1

Avskrivningar -33,8 -28,4 -51,6 -52,4

Rörelseresultat 27,3 10,3 43,4 44,9

Finansnetto -22,2 -19,5 -34,1 -40,5

Resultat efter 
finansiella 
poster

5,1 -9,2 9,3 4,4

Investeringar 21,7 117,7 193,9 233,9

Avgår 
försäljningar -0,2

Summa 
nettoinvesteringar 21,5 117,7 193,9 233,9

Bolaget gör ett ackumulerat resultat på 5,1 mnkr jämfört med ackumulerad budget -6,6 mnkr. 
Intäkterna till och med augusti är 10,8 mnkr lägre än budget men i paritet med prognos. 
Budgeten som gjordes i ett tidigt skede baserades på vissa antagande om affärer som inte 
infriades. Generellt sett har marknaden varit och är fortfarande något slagig men bolaget har 
ändå fått ökade godsvolymer tack vare nya affärer. Trots ökade volymer beräknas ändå inte 
årsomsättningen öka då vinstdelningen från GCT antas minska jämfört med budget.

Större delen av bolagets driftkostnader hänger samman med intäkterna vilket innebär att om 
omsättningen minskar så minskar även dessa kostnader. Bolaget har dessutom arbetat mycket 
aktivt för att hålla nere övriga kostnader vilket gör att resultat ändå är klart bättre än budget och 
förväntas bli så även i helårsprognosen.

Investeringarna uppgår ackumulerat efter försäljning till 21,5 mnkr. 12 mnkr avser 
iordningställande av upplag och hanteringsytor på Fredriksskans, 2 mnkr gäller ombyggnation 
av befintliga magasin och 5 mnkr gäller inköp av truckar. Den totala investeringsbudgeten 
uppgår till 233,9 mnkr. Bolaget drar nu ner investeringsvolymen till 193,9 mnkr beroende på 
LNG projektet som är förskjutet i tiden. Skangas kommer i slutet av året att fatta beslut om ev 
etablering för lagring av flytande gas (LNG). Därefter kan Gävle Hamn påbörja 
iordningställande av mark och kaj vilket är investeringar i storleksordningen 50 mnkr. I 
budgeten var 40 mnkr av dessa planerade under hösten 2014. De förskjuts nu till 2015. I övrigt 
så kommer de stora investeringarna nu under senhösten; köp av en bogserbåt ca 32 mnkr, 
påbörja byggande av en bulkhamn ca 20 mkr i år samt slutbetalning av muddringen med ca 98 
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mnkr.

16.7Framtida intäkts- och kostnadsutveckling
Den rådande konjunkturen är fortfarande något instabil och det är svårt att säga hur marknaden 
påverkar godsvolymerna. Jämfört med andra hamnar har ändå bolagets godsvolymer ökat men 
det beror då främst på en aktiv bearbetning av nya och befintliga kunder.

Omsättningen för 2013 blev 5 % lägre än föregående år. Intäktsminskningen kom i slutet av året 
vilket gör att bolaget prognostiserar 5 % lägre intäkter för 2014 än vad som budgeterats. Bolaget 
räknar nu med en omsättning på 262 mnkr istället för 277 mnkr. Inför 2015 är utsikterna för 
nya affärer goda varvid en ökning av intäkterna på ca 5-10 % kan skönjas.

Under året har en förstudie gällande ny containerterminal genomförts. Den finns med i bolagets 
långsiktiga investeringsplan.

Hyresintäkten från oljebergrummen som generellt sett är mycket svår att prognostisera har 
skrivits ner och beräknas över tid ge 4 mnkr/år. Övriga hyres- och arrendeintäkter justeras upp 
med index. Den största osäkerheten gäller nyttjanderättsavgiften för Gävle Containerterminal. 
Osäkerheten beror på avtalskonstruktionen. Under april fick terminalen en ny huvudägare (80 
%) men det innebär inga förändringar då det befintliga nyttjanderättsavtalet fortfarande gäller.

Drift och personalkostnaderna är relaterade till intäkterna medan kapitalkostnaderna ökar i takt 
med att hamnutbyggnaden pågår. 

16.8Sammanfattning av de viktigaste händelserna
 Genomfört värdegrundsarbete med all personal
 Slutfört muddring av inseglingsrännan 
 Ny ägare (internationell hamnoperatör) till containerterminalen

16.9Bilaga 1 Personalstatistik

Personalstruktur

2014-08-31 2013-08-31

Årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 10,0 102,8 112,8 7,0 98,8 105,8

Visstid 3,5 29,0 32,5 2,0 4,0 6,0

Totalt 13,5 131,8 145,3 9,0 102,8 111,8

2014-08-31 2013-08-31

Antal 
anställda

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 10 103 113 7 99 106

Visstid 4 29 33 2 4 6

Totalt 14 132 146 9 103 112

Analys
Bolaget har vid jämförelse med samma period förra året ökat antalet tillsvidareanställda med 
sju medarbetare, tre kvinnor och fyra män. Ökningen beror bland annat på utvecklingen av 
bolagets kundcenterfunktion. 33 medarbetare är visstidsanställda vilket är betydligt fler än 
föregående år. Ökningen beror dock på att de behovsanställda medarbetarna finns inkluderade i 
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statistiken vilket de inte gjort tidigare år.

Genomsnittlig ålder

Anställningsform Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

Anställningsform Kön Upp till 
29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år

60 år 
eller 
äldre

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

Analys
Uppgifterna redovisas vid uppföljning av helår.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2014-08-31 (%) 2013-08-31 (%) 2012-08-31 (%)

Tillsvidare Kvinnor 100,0 100,0 100,0

Män 99,8 99,8 99,1

Totalt 99,8 99,8 99,2

Visstid Kvinnor 87,5 100,0

Män 100,0 100,0 100,0

Totalt 98,5 100,0 100,0

Totalt Kvinnor

Män
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Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2014-08-31 (%) 2013-08-31 (%) 2012-08-31 (%)

Totalt

Antal medarbetare per sysselsättningsgradsintervall

Antal medarbetare per 
sysselsättningsgradsintervall 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Anställningsform Kön Hel
-tid

Del
-tid 
75-
99 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Hel
-tid

Del
-tid 
75-
79 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Hel
-tid

Del
-tid 
75-
99 
%

Del
-tid 
< = 
74 
%

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

Analys
Få medarbetare arbetar deltid inom verksamheten och i gruppen tillsvidareanställda 
medarbetare är det männen som har en lägre total sysselsättningsgrad. I gruppen kvinnliga 
medarbetare är det endast en visstidsanställd medarbetare som arbetar deltid.

Antal medarbetare per sysselsättningsgradsintervall redovisas vid uppföljning av helår.

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro 2014-07-31 2013-07-31 2012-07-31

Kön Dagar Procent Dagar Procent Dagar Procent

Nettoarbetstid Kvinnor 2099 87,3 1312,0 89,7 841,0

Män 20139 86,2 19071,0 86,9 11868,0

Totalt 22238 86,3 20383,0 87,1 12709,0 83,0

Sjukdom totalt 
antal dagar

Kvinnor 38 1,6 7,0 0,5 21,0

Män 993 4,3 861,0 3,9 845,0

Totalt 1031 4,0 868,0 3,7 866,0 5,7

Barnledighet Kvinnor 61 2,5 4,0 0,3 5,0

Män 121 0,5 82,0 0,4 171,0

Totalt 182 0,7 86,0 0,4 176,0 1,1

Semester/Ferier Kvinnor 197 8,2 140,0 9,6 132,0

Män 1854 7,9 1804,0 8,2 1328,0

Totalt 2051 8,0 1944,0 8,3 1460,0 9,5
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Arbetad tid och frånvaro 2014-07-31 2013-07-31 2012-07-31

Studier Kvinnor 0 0,0 0 0 0

Män 13 0,1 10,0 0 0

Totalt 13 0,1 10,0 0 0 0

Övrig frånvaro Kvinnor 8 0,3 0,0 0 2,0

Män 243 1,0 108,0 0,5 96,0

Totalt 251 1,0 108,0 0,5 98,0 0,7

Analys
De procentuella skillnaderna vid jämförelse med föregående år under respektive rubrik är 
marginella och inga större avvikelser finns att notera.

Övertid

2014-08-31 2013-08-31

Kön Antal 
timmar

Utbetald 
ersättning

Beräknad 
kostnad 

för 
övertid i 

tid

Antal 
timmar

Utbetald 
ersättning

Beräknad 
kostnad 

för 
övertid i 

tid

Fyllnadstid Kvinnor 0 0 0 0 0 0

Män 0 0 0 0 0 0

Totalt 0 0 0 0 0 0

Enkel 
övertid

Kvinnor 0 0 0

Män 0 0 0

Totalt 0 0 0

Kvalificerad 
övertid

Kvinnor 0 0 0

Män 0 0 0

Totalt 0 0 0

Totalt Kvinnor 412,32 108152,15 29464,76 210,0 56584,0 9168,0

Män 6719,54 2054389,46 565503,72 4464,0 1234103,0 388439,0

Totalt 7131,86 2162541,61 594968,48 4674,0 1290687,0 397607,0

Analys
Med anledning av ett personalsystemsbyte 130401 så saknas data för perioden 130101 - 130331 i 
föregående års data. Det kan därmed inte göras någon analys på om övertiden ökat eller minskat 
under motsvarande period 2014.

Bolaget har höga övertidskostnader vilket beror på verksamhetens behov av flexibilitet samt på 
kollektivavtalets konstruktion i den operativa driften.

Rekrytering och personalförsörjning

Nytillsättning Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor

Män
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Nytillsättning Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

Avgångar Kön 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Tillsvidare Kvinnor

Män

Totalt

Visstid Kvinnor

Män

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Totalt

- varav pension Totalt

- varav ÖK-SAP Totalt

Analys
Uppgifterna redovisas vid uppföljning av helår.

Personalkostnader

Personalkostnader 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31

Personalkostnader inkl PO-pålägg (tkr)

Genomsnittliga personalkostnader inkl PO per 
månad och årsarbetare (kr)

Analys
Uppgifterna redovisas vid uppföljning av helår.
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17 Gävle Vatten AB

17.1Målanalys

17.1.1 Medborgare och kunder

Kunder i kommunen har en trygg och säker vattenförsörjning

För perioden har 445 st vattenprover tagits på ledningar och verk, varav 13 st har varit tjänliga 
med anmärkning, anmärkningarna härrör främst från Furuviksområdet, spolning har 
genomförts vid flera tillfällen.

Provtagning har skett enligt plan med anledning av nya rekommendationer rörande 
högfluorerade ämnens (PFAA) förekomst i vattentäkter. Samtliga resultat visar värden under 
Livsmedelsverkets åtgärdsgräns, dock något högre halter uppmätts i Gävle kommun mot övriga 
i anläggningsbolag i vår koncern.

Revidering av vattenskyddsområde för Gävle-Valboåsen fortlöper, det är en lång process och 
omfattar såväl geografisk avgränsning som föreskrifter. Arbetet beräknas ta ca 5 år och omfattar 
grundvattenutredningar, riskinventering, riskbedömning, ansökan samt fastställelse från 
Länsstyrelsen. Gästrike Vatten och Miljö & hälsoskydd, Samhällsbyggnad Gävle anser att 
skyddet behöver förstärkas omgående. För att förhindra irreversibla skador undersöks 
möjligheterna till att söka ett interimistiskt förbud.

Under augusti utsattes en dricksvattenanläggning för skadegörelse och intrång. Omedelbara 
åtgärder och polisanmälan har vidtagits. Utredning pågår för framtida skalskydd.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Hälsomässigt säkert vatten (>=) 0 % 1 % Uppnås

17.1.2 Medarbetare

Personalredovisning
Gävle Vatten har ingen anställd personal, all personal är anställd av Gästrike Vatten.

17.1.3 Hållbart samhälle

VA-verksamheten utvecklar långsiktiga hållbara lösningar

Bedömningen i dagsläget är att målet kommer att uppnås för året.

Årets planerade ledningsnätsförnyelse fortlöper dock sker viss omdisponering på grund av att 
tillkommande akuta arbeten och förskjutning i genomförande av andra pga mer 
utredningsarbete krävs.

En utbyggnadsplan för VA i omvandlingsområden som omfattas av kriterierna för kommunalt 
ansvar enligt lagen om allmänna vattentjänster har tagits fram i samråd med Samhällsbyggnad, 
Gävle. Planen ska fastställas av KS under hösten.

Samarbete pågår med kommunen i Gävle kommuns VA-planeringsarbete med att ta fram VA-
översikt (klar 2013), VA-strategi (fastställd av KS) och VA-plan (arbete pågår).
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En arbetsgrupp har tillsammans med kommunen under våren tagit fram hur kommunens 
miljöstrategiska program ska genomföras och hur de olika verksamheterna berörs. Dessa 
kommer att genomföras som åtgärder och aktiviteter i form av projekt och uppdrag för 
bräddningskartläggning, bräddningsåtgärder, arbete med minskat inläckage på ledningsnätet 
samt rötgas produktion.

Året har varit nederbördsfattigt och de inkommande flödena till reningsverken är lägre än 
motsvarande period föregående år. För Duvbackens reningsverk är reduktionen av BOD7[1] 
97,4 % och för ToT-p[2] 95,4 %., reduktionsresultaten är bättre än motsvarande föregående år.

Arbete pågår med förberedelser för att ansöka om nytt tillstånd för Duvbackens 
avloppsreningsverk för en utökning av antalet PE[3] till 120 000.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Energieffektivitet -9 % Ok Uppnås

Förnyelseplan (>=) 38 75 Uppnås

Mätning av Energieffektivitet sker helårsvis. Ingen mätning har skett för perioden jan-aug 2014.  Årets förnyelseplan 
för ledningsnät är under genomförande. Per T2 har 38 % genomförts, flertalet av projekten pågår under hela året. Av 
årets förnyelseplan för ledningsnät bedöms 78 % att genomföras enligt plan. [1] BOD7 är biologiskt nedbrytbara 
ämnen. [2] Tot-p är total fosfor. [3] PE, personekvivalenter 

17.1.4 Ekonomi

VA-verksamheten ska uppnå full kostnadstäckning under 
planeringsperioden

Bedömningen i dagsläget att målet kommer att uppnås för året.

Ett antal omfattande haverier har skett på ledningsnät och anläggningar. Det akuta har 
åtgärdats och långsiktiga lösningar är under utförande. Det kommer att medföra 
omprioriteringar inom ram för så väl löpande verksamhet som större underhåll.

Jämfört mot budget är kostnaderna lägre för löpande verksamhet, större underhåll och kapital. 
Avvikelserna för löpande verksamhetskostnader och större underhåll beror främst på minskade 
kostnader för inhyrd personal från Gästrike Vatten AB pga många vakanser samt att 
kostnaderna för perioden inte är korrekt periodiserade. Avvikelsen för kapitalkostnaderna beror 
på att investeringar föregående år inte har genomförts planenligt.

Intäkterna är drygt 1,1 mnkr högre än den periodiserade budgeten. Det beror till stor del på att 
anslutningsintäkterna är högre än förväntat.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos 
Helår

Kostnad vs budget 83 +- 0 tkr Uppnås

Intäkter vs kostnader 121 +-0 tkr Uppnås

Per T2 är intäkterna 121 % av kostnaderna. Kostnadsutfallet är 83 % av budget.  På årsbasis bedöms intäkterna att 
uppgå till 103 % av kostnaderna och kostnaderna till 94 % av budget. 

17.2Uppföljning av uppdragen
Gävle Vatten AB är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
Gävle kommun, innefattande vattenproduktion och distribution, avledning och rening av 
spillvatten samt omhändertagande av vid reningen avskiljt slam. Bolaget är ett rent 
anläggningsbolag och har ingen personal anställd. Verksamheten sköts av det regionala VA-
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bolaget Gästrike Vatten AB. Gästrike Vatten AB är moderbolag i koncernen (GVAB KC) där 
Gävle kommun äger 70 % av aktierna. Gävle Vatten AB är ett dotterbolag och äger alla VA-
anläggningar för kommunalt VA i Gävle kommun.

Gästrike Vatten AB ser som en viktig fråga för huvudmännen och för ägarnas räkning att 
synliggöra VA-verksamheten och dess frågor både utifrån att ge kunskap till 
samhällsmedborgare och att intressera blivande medarbetare att utbilda sig inom de områden 
som VA-verksamheten nu och i framtiden behöver kompetens för.

Gästrike Vatten AB arbetar med skolan i olika nivåer, dels genom studiebesök från grundskolan, 
dels erbjuds praktik för skolungdomar i olika åldrar. Dessutom har vi ett mycket nära samarbete 
med Högskolan i Gävle där programmet ”Miljöteknik Vatten och Avfall” är ett resultat av detta. 
Där deltar vi med praktikplatser, projektarbeten och föreläsningar. Programmet är en gedigen 
utbildning som ger en eftertraktad ingenjörsexamen, och bra grund inför framtiden.

Gästrike Vatten AB har för samtliga dotterbolag arbetat aktivt med att minska kostnaderna och 
öka affärsmässigheten för VA-verksamheten och därmed öka kvaliteten på de tjänster som 
tillhandahålls för huvudmännens räkning.

Vi har inte arbetat med internationalisering som verktyg för utvecklingen.

17.3Investeringsverksamhet
Utbyggnaden av kommunalt VA för ett område i Trösken har slutförts och invigts, hittills har 
ca 70 av fastigheterna anslutits. Utbyggnaden av kommunalt VA på Norrlandet fortlöper enligt 
plan, för etapp 1 pågår genomförande entreprenaden och för etapp 2 är utförande 
entreprenaden upphandlad och byggstart beräknas till vintern. Upphandling av projektering för 
etapp 3 pågår. Arbete pågår för utbyggnad av kommunalt VA till Sätrahöjden för 
idrottsanläggningar Gavlehov.

Åtgärder för att säkra Gävles vattenförsörjning fortlöper, en filteranläggning är på plats och 
driftsättning pågår. Utökad uppföljning i grundvattenmagasinet sker med anledning av detta. 
Under sommaren har en pilotanläggning för en mikrobiologisk säkerhetsbarriär för Sätra 
vattenverk tagits i drift.

17.4Utvecklingsområde
Långsiktig VA-försörjning för regionen omfattande kommuner i närområdet. Med utgångspunkt 
i vad som är de strategiskt bästa lösningarna med hänsyn till kostnader och framtida 
generationers möjlighet till en god VA-försörjning av god kvalitet. Det omfattar hela kedjan från 
vattenförsörjning till hantering av slam från renat avloppsvatten till förädling av biogas.

Arbete pågår med att ta fram en vattenförsörjningsplan, regionalt och per kommun pågår, 
parallellt pågår utredningar för att långsiktigt säkra vattenresurser för reservvattenförsörjning, 
idag finns ingen tillfredsställande reservvattenförsörjning.

17.5För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal 2010 
Utfall

2011 
Utfall

2012 
Utfall

2013 
Utfall

2014 
Progn

os

2015 
Budg

et

2016 
Budg

et

2017 
Budg

et

Soliditet

Avkastning eget kapital

Mottagen mängd 
(Mm3) 10,1 9,0 9,6 9,4 8,0

Producerad mängd 
(Mm3) 6,8 7,0 6,7 7,0 6,5

Försåld mängd VA i 4,3 4,3 4,3 4,4 4,2
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Nyckeltal 2010 
Utfall

2011 
Utfall

2012 
Utfall

2013 
Utfall

2014 
Progn

os

2015 
Budg

et

2016 
Budg

et

2017 
Budg

et
(Mm3)

Antal vattenläckor * 28 52 25 47 33

Antal avloppsstoppar * 107 95 98 67 70

17.6Resultat och investeringar

(mnkr) Utfall 2014-08-
31

Utfall 2013-08-
31

Prognos Helår 
2014

Budget Helår 
2014

Omsättning 75,5 79,3 130,7 138,8

Personalkostnader 0 0 0 0

Övriga kostnader -68,0 -71,7 -114,8 -117,4

Avskrivningar -5,2 -5,9 -9 -12,1

Rörelseresultat 2,3 1,7 6,9 9,3

Finansnetto -2,3 -1,7 -6,9 -9,3

Resultat efter 
finansiella 
poster

0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringar 52,2 23,7 141,8 172,1

Avgår 
försäljningar 0 0 0 0

Summa 
nettoinvesteringar 52,2 23,7 141,8 172,1

Periodens resultat

Periodens resultat visar på ett överuttag om knappt 16 mnkr, för samma period var överuttaget 
8,4 mnkr. Intäkterna är knappt 3,7 mnkr högre. Avvikelserna består av; anslutningsintäkterna 
en ökning på 3,5 mnkr, brukningsintäkterna ökning med 2,5 mnkr effekt av taxehöjning dock 
har den försålda mängden minskat så effekten är inte så stor som beräknat, övriga intäkter en 
minskning på 2,0 mnkr.

Kostnaderna är 3,9 mnkr lägre för samma period 2013. Avvikelserna består av; kostnader för 
löpande verksamhet har ökat med 1,1 mnkr. Kostnaderna för större underhåll, minskning med 
4,8 mnkr pga förskjutning i genomförande av planerade underhållsarbeten. Avskrivningarna 
har minskat med 0,7 mnkr som en följd av att investeringarna år 2013 inte genomfördes 
planenligt samt preliminära anpassningar av avskrivningar utifrån nytt regelverk (K3) 
anpassningarna gör att kostnaderna inte är fullt ut periodiserade per T2, det justeras till 
årsbokslutet. Finansiella kostnader, en ökning med 0,5 mnkr pga nyupptagna lån för utbyggnad 
av kommunalt VA för Norrlandet.

Jämfört mot budget är kostnaderna lägre för löpande verksamhet, större underhåll och kapital. 
Avvikelserna för löpande verksamhetskostnader och större underhåll beror främst på minskade 
kostnader för inhyrd personal från Gästrike Vatten AB pga många vakanser samt att 
kostnaderna för perioden inte är korrekt periodiserade och avvikelsen för kapitalkostnaderna 
beror på att investeringar föregående år inte har genomförts planenligt.

Årsprognos resultat

Den budgeterade återföringen av tidigare års överuttag kommer inte att genomföras då året 
kommer att ge ett nytt överuttag pga ökade anslutningsintäkter och minskade kapitalkostnader. 
Årets överuttag beräknas till 4,5 mnkr.
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Periodens investeringar

Investeringarna uppgår till 52,1 mnkr av budgeterade 172,1 mnkr. Jämfört med samma period 
föregående år är investeringsvolymen 62,6 mnkr högre. Ökningen beror främst på utbyggnad av 
kommunalt VA i omvandlingsområden.

Årsprognos investeringar

Årsprognosen för investeringarna är knappt 142 mnkr dock med vissa omdisponeringar. 
Avvikelsen mot budgeten för investeringsprojekt beror till stor del på resursbrist pga flera 
vakanser i moderbolaget vilket lett till nedprioritering av projekt och de genomföras inte enligt 
plan, detta avser främst förnyelse av befintliga VA-anläggningar.

17.7Framtida intäkts- och kostnadsutveckling
I närtid (planperioden) kommer det att innebära investeringar för att säkerställa 
reservvattenförsörjningen. Erforderliga skyddsbarriärer behöver installeras så att det finns på 
samtliga vattenverk, detta kräver omfattande investeringar. Duvbackens reningsverk tangerar 
maxbelastning mot gällande tillståndsvillkor och det kräver en så väl kortsiktig som långsiktig 
lösning, båda kräver omfattande investeringar.

17.8Sammanfattning av de viktigaste händelserna
Arbete pågår med att säkra Gävles vattenförsörjning med utgångspunkt från kvalitet och 
kvantitet med lösningar för så väl kort sikt som lång sikt.

Utbyggnad och anslutning av kommunalt VA till ett område i Trösken.

Påbörjad genomförande entreprenad etapp 1, upphandling av genomförande entreprenad etapp 
2 för utbyggnad av kommunalt VA till Norrlandet.
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1 Innehåll
Delårsrapport 2 år 2014 är en uppföljning av kommunkoncernens verksamhet avseende 
perioden januari-augusti 2014. I den sammanställda redovisningen, kommunkoncernen, ingår 
kommunens nämnder och kommunens helägda bolag, intresseföretag samt kommunalförbund. 
I den sammanställda redovisningen ingår inga stiftelser.

I delårsrapporten presenteras en omvärldsanalys, målanalys, finansiell analys, viktiga 
förhållanden för bedömning av utveckling och tillstånd samt en försiktig framtidsbedömning av 
den samlade kommunala verksamheten.

För närmare fördjupning i respektive verksamhet hänvisas till delårsrapportens ärende i 
Platina.
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Förvaltningsberättelse

2 Omvärld

2.1 Samhällsekonomisk utveckling
De senaste årens svaga internationella konjunkturutveckling har bidragit till att den svenska 
ekonomin fortfarande befinner sig i en lågkonjunktur. Lågkonjunkturen har medfört att en hög 
arbetslöshet och låg inflation under flera års tid. Utvecklingen var svag under år 2013. En 
betydande förbättring kunde dock märkas under slutet av året. Ekonomin har varit ryckig och 
utvecklingen under 2014 har varit svagare än beräknat. Produktionen inom byggbranschen och 
delar av den privata tjänstesektorn har vuxit, men svag export har bidragit till att 
industriproduktionen backat ytterligare. Den svenska exporten kan beräknas öka med mindre 
än 3 procent under året, vilket påverkar den beräknade BNP utvecklingen negativt. Jämfört med 
första halvåret 2013 har BNP första halvåret 2014 ökat med 1,9 procent. Ökningen mellan 4:e 
kvartalet 2013 till 2:a kvartalet 2014 uppgår dock endast till 0,1 procent. Den svaga 
produktionsutvecklingen innebär att kapacitetsutnyttjandet i industrin fortsätter att falla, vilket 
indikerar ett litet investeringsbehov. Det sammantagna investeringsbehovet i ekonomin ökar 
trots detta till följd av behov inom den offentliga sektorn och en ökning av bostadsbyggandet.

Konjunkturinstitutets barometerindikator som speglar stämningen i ekonomin som helhet, 
ligger på en nivå som indikerar att BNP kommer att utvecklas starkare under resten av året. Det 
kan dock konstateras att indikatorn sjönk under september månad, främst avseende 
tillverkningsindustri och den privata tjänstesektorn. Hushållen är positiva i synen på den egna 
ekonomin. Samtidigt har dock deras syn på den ekonomiska utvecklingen i sin helhet dämpats. 
Hushållens förväntningar på hur mycket pengar de kommer att använda för att köpa 
kapitalvaror det kommande året ligger ungefär i nivå med det historiska medelvärdet. 
Hushållens sparande ligger fortfarande på en hög nivå. Det är därmed främst den inhemska 
efterfrågan i form av hushållens konsumtionsutgifter och investeringar som nu driver på 
tillväxten i den svenska ekonomin.

Sveriges Kommuner och Landsting har med denna utveckling skrivit ned BNP:s helårsprognos 
för år 2014 till 2,1 procent (kalenderkorrigerat). Konjunkturinstitutets bedömning är en tillväxt 
med 1,9 procent.

Tillväxten i omvärlden bedöms i år bli väsentligt starkare än 2012 och 2013. Framför allt ser 
läget i euroområdet nu bättre ut. Det förbättrade läget är dock i förhållande till en mycket svag 
situation, vilket innebär att tillväxten inte förväntas nå några högre tal. Sammantaget beräknas 
BNP på de för Sverige viktigaste exportmarknaderna öka med 1,9 procent i år, jämfört med en 
genomsnittlig tillväxt på 2,5 procent under de två senaste decennierna. Riskerna för en sämre 
utveckling än beräknat dominerar dock bland annat till följd av det stora antalet konflikthärdar 
runt om i världen. Dessutom innebär en hög skuldsättningsgrad och andra strukturella problem 
i euroområdet att riskerna för en förnyad skuldkris fortfarande finns kvar.

Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas som splittrad. Trots en svag tillväxt under de 
senaste åren har sysselsättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt bra. Samtidigt har 
antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa och med en begränsad efterfrågan på 
arbetskraft har detta inneburit att arbetslösheten bitit sig fast kring 8 procent i riket som helhet. 
Efter en svag inledning under året steg sysselsättningen mer än väntat. Antalet arbetade timmar 
har ökat med 1,6 procent, vilket är positivt för skatteunderlagets tillväxt. Produktionsökningen 
har till stor del kommit till stånd genom ökad sysselsättning och i endast liten del genom ökad 
produktivitet. Sysselsättningen har sedan 2007 utvecklats förvånansvärt starkt relativt 
produktionen. Dessförinnan var förhållandet det omvända. En bedömning för framtiden kan nu 
vara att fortsatta produktionsökningar inom den privata tjänstesektorn i högre grad kommer att 
genereras genom ökad produktivitet, varvid sysselsättningstillväxten kan komma att avstanna. 
Sveriges Kommuner och Landsting gör bedömningen att antalet arbetade timmar enligt 
Nationalräkenskaperna kommer att öka med 1,2 procent under år 2014, vilket kan jämföras med 
0,4 procent under föregående år. Arbetskraften, som ökat starkt under de senaste åren, växer i 
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år nästan lika snabbt som sysselsättningen och arbetslösheten faller därför endast marginellt. 
Säsongsrensat uppgår arbetslösheten i augusti månad till 7,9 procent i riket enligt statistik från 
SCB. De kommande åren beräknas arbetskrafttillväxten dämpas. Arbetslösheten faller därmed 
tillbaka till omkring 6,5 procent 2017 och 2018, vilket är i paritet med den av 
Konjunkturinstitutet bedömda jämviktsnivån.

Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har sedan slutet av 
2011 i stort sett varit oförändrad, till vilket de lägre räntorna varit starkt bidragande. Men även 
då räntorna frånräknas har den underliggande inflationen (KPIF) varit mycket låg. SKL och 
Konjunkturinstitutet gör bedömningen (augusti) att Konsumentpriser enligt KPIF kommer att 
stanna vid en ökning med 0,6 procent under 2014.

Den mycket låga inflationen och den dämpade inflationsutsikten föranledde Riksbanken att 
sänka reproräntan från 0,75 procent till 0,25 procent i juli. Mycket talar dock för att perioden 
med exceptionell låg inflation nu går mot sitt slut. Kronan har under året försvagats med ca 4 
procent, vilket kommer att driva upp priserna på importerade varor och tjänster. Sammantaget 
innebär detta att den underliggande inflationen kan förväntas stiga till ca 1,5-1,7 procent under 
nästa år. Riksbankens styrränta kan förväntas komma att höjas under senare delen av nästa år 
och hamna mellan 0,5-0,75 procent.

Till följd av finanskrisen och den expansiva finanspolitik som regeringen fört för att stimulera 
ekonomin har den offentliga sektorns finansiella sparande de senaste fem åren uppvisat 
underskott. För år 2014 bedömer SKL att underskottet kommer att öka och uppgå till 2 procent 
av BNP. I takt med återhämtningen fortsätter med minskade kostnaderna för arbetslöshet och 
ökade skatteinkomster förbättras sparandet genom att inkomsterna ökar i snabbare takt än 
utgifterna.

Konjunkturinstitutet gör bedömningen att finanspolitiken behöver stramas åt 2015-2018 för att 
det konjunkturjusterade sparandet ska uppgå till 1,2 procent av BNP 2018. Vid ett bibehållet 
offentligt åtagande krävs det i Konjunkturinstitutets scenario skattehöjningar om 120 miljarder 
kronor fram till och med 2018 för att överskottsmålet ska uppnås.

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring om inte annat anges

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

BNP* 2,9 1,3 1,5 2,1 3,3 3,4 2,7

Sysselsättning, timmar* 2 0,6 0,4 1,2 1,3 1,4 0,8

Arbetslöshet, nivå 7,8 8 8 8 7,4 6,8 6,6

Timlön, 
nationalräkenskaperna 3,2 2,8 2,2 2,6 3,1 3,4 3,7

Timlön, 
konjunkturlönestatistiken 2,5 3 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7

Konsumentpris, KPIF 1,1 1 0,9 0,6 1,7 1,5 2

Konsumentpris, KPI 3 0,9 0 0 1,3 2,3 3,3

Realt skatteunderlag** 2,6 1,9 1,6 1,9 2,1 2,1 1,7

*Kalenderkorrigerad utveckling.
**Korrigerat för regeländringar.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

2.2 Kommunsektorns utveckling
Det samlade resultatet för kommunsektorn uppgick till drygt 15 miljarder kronor år 2013. En 
bidragande orsak till det mycket goda resultatet var återbetalda premier från AFA Försäkring på 
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nära 8 miljarder kronor. Sveriges Kommuner och landsting gör nu bedömningen att 
kommunsektorns resultat under 2014 sjunker till 6 miljarder kronor, vilket motsvarar 1,3 
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och innebär att betydligt fler kommuner än 
tidigare kommer att redovisa underskott i år.

Kommunernas kostnader har ökat med i genomsnitt 3,6 procent per år under de senaste tio 
åren. Utöver pris- och löneökningar har kostnaderna ökat med i genomsnitt ca 1 procent per år. 
Behoven som följer av demografiska förändringar har ökat med i genomsnitt 0,5 procent per år. 
De demografiskt betingade behoven ökar nu kraftigt i kommunerna. Dessa behov ökar nu med 
drygt 1 procent per år under de närmaste åren. De största förändringarna är fler barn i förskola 
och grundskola, samt fler äldre. Konsumtionsökningen kan med dessa förutsättningar beräknas 
hamna mellan 1,5 till 1,9 procent per år under perioden 2014-2017.

Kommunernas investeringar har nära fördubblats i löpande priser under den senaste tio åren, 
från 24 miljarder kronor till 45 miljarder kronor 2013. Även framöver väntas 
investeringsutgifterna fortsätta att öka.

Kommunernas verksamhet finansieras till största del av skatteintäkter. Dessa påverkas av 
skatteunderlagets utveckling och skattesatsen som respektive kommun beslutat om. 
Skatteunderlaget har under den senaste tioårsperioden ökat med i genomsnitt nästan 4 procent 
per år uttryckt i löpande priser. Justerat för pris- och löneökningar i kommunerna, som i 
genomsnitt har varit ca 3 procent, har skatteunderlaget vuxit realt med ca 0,9 procent per år.

Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för 
pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. Trots sänkta 
pensioner i år beräknas den reala tillväxten hamna kring 2 procent både i år och nästa år. Det är 
en bra bit över den trendmässiga tillväxten på 0,9 procent. Ny statistik har föranlett en 
uppskrivning av arbetade timmar och nedskrivning av timlöneökningarna i år.

Skatteunderlagets totala tillväxt beräknas till 3,5 procent under år 2014, vilket är oförändrat 
jämfört med föregående år. Att ökningen inte blir större trots ökat antal arbetade timmar är en 
följd av att pensionsinkomsterna ökar ovanligt lite, bland annat till följd av den automatiska 
balanseringen av allmänna pensioner (bromsen slår till).

I nedanstående tabell redovisas prognos för skatteunderlagets utveckling från Sveriges 
Kommuner och Landsting, Ekonomistyrningsverket och regeringen.

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring

2013 2014 2015 2016 2017 2013–2017

SKL, aug 3,5 3,5 4,7 4,9 4,8 23,5

ESV, jun 3,7 2,8 4,3 4,8 4,7 21,9

SKL, apr 3,5 3,4 4,7 5,3 4,9 23,9

Regeringen, 
apr 3,6 3,5 4,3 5,2 5,2 23,7

Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL.

Trots att skatteunderlaget utvecklas starkt kommer både kommuner och landsting med 
ovanstående beskrivning att få svårt att uppnå tillräckligt goda resultat under de kommande 
åren.

Kommunerna har i enkätsvar till SKL angett att osäkerhet kring kostnadsutvecklingen främst 
gäller institutionsplacerade barn och vuxna, hemtjänsten inom äldreomsorgen, 
försörjningsstödet och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Osäkerhet råder även 
kring Socialstyrelsens demensföreskrifter.
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2.3 Gävle Kommun

Befolkningsutveckling
Folkmängden i Gävle kommun uppgick till 97 865 invånare den 30 juni 2014, vilket innebär en 
folkökning med +629 jämfört med årsskiftet 2013/2014 (Källa: Statistiska centralbyrån). Det 
är en större ökning jämfört med motsvarande period föregående år (+420). Folkökningen 
förklaras främst av positiva flyttnetton utlandet och det egna länet.

Sysselsättning
Sysselsättningen i Gävleborgs län minskade med 8 400 under andra kvartalet 2014 jämfört med 
motsvarande kvartal året innan (Källa: Statistiska centralbyrån, Arbetskraftsundersökningar). 
Det innebär en sysselsättningsminskning med 6,6 procent i Gävleborgs län, att jämföra med en 
ökning på 1,3 procent i riket.

Arbetslösheten i Gävle kommun minskade med 0,6 procentenheter under andra kvartalet 2014 
jämfört med motsvarande kvartal föregående år (Källa: Arbetsförmedlingen). Minskningen 
överensstämmer med utvecklingen i såväl länet som riket. Andelen arbetslösa i den 
registerbaserade arbetskraften 16-64 år uppgick i juni 2014 till 11,9 procent i Gävle kommun, att 
jämföra med 10,5 procent i länet och 7,6 procent i riket.

3 Målanalys av kommunövergripande mål

3.1 Sammanfattning av måluppfyllnad
Genom att arbeta med en modell för balanserad styrning i olika perspektiv ges begreppet god 
ekonomisk hushållning en innebörd då såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål 
formuleras. Målformuleringsprocessen innebär att kommunfullmäktige fastställer 
kommunövergripande mål, såväl finansiella mål som verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning. 

Gävle Kommunkoncern har 11 nämnder och 6 bolag som rapporter mot kommunens 16 
övergripande mål. Målen indelas i de fyra perspektiven Medborgare och kunder, Medarbetare, 
Hållbart samhälle och Ekonomi.

Bedömningen av måluppfyllnad görs utifrån vad nämnder och bolag har rapporterat mot de 
kommunövergripande målen per den sista augusti och vad indikatorerna som stödjer målet har 
för utfall. På vissa indikatorer saknas mätbart utfall och det går heller inte att göra någon 
statusbedömning eller prognos på helår pga att det saknas relevanta mätningar eller annan 
input för att göra en kvalificerad bedömning.

De formulerade målen bedöms med färgmarkeringarna grönt , som betyder att målet för 
perioden januari - augusti är i huvudsak uppfyllt utifrån de rapporterande verksamheterna, gult  

 att målet delvis är uppfyllt, rött  att det är stor avvikelse mot målet och  betyder att 
målet inte är bedömt per augusti. Kompletterande information om målets bedömning på helåret 
kan finnas i målanalysen.

Där det finns ett utfall på indikatorernas målvärden bedöms det med grönt om det är uppnått, 
gult om det är nära att uppnås och rött om det är stor avvikelse.
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Kommunövergripande mål 2014

Medborgare och kunder Medarbetare

Medborgare har stort förtroende för den 
kommunala verksamheten

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

Kompetensnivån hos kommunens 
befolkning höjs och anpassas till 
arbetsmarknadens och samhällets behov

Ett inspirerande och hälsofrämjande 
ledarskap samt ökad fokusering på 
medarbetarnas förutsättningar för att 
kunna utföra uppdraget

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

Jämställda, individuella och 
konkurrenskraftiga villkor och löner

Hållbart samhälle Ekonomi

Gävle har en hållbar tillväxt Verksamhetens nettokostnader, exklusive 
realisationsvinster/förluster får långsiktigt 
inte öka i snabbare takt än intäkter från 
skatter, generella bidrag och utjämning

Gävle kommun bidrar till att skapa god 
förutsättningar för företagande i 
kommunen

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

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

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

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

Kommunkoncernens skuldsättning bör 
inte överstiga 100 000 kr per invånare

Genom utvecklade och effektiva processer, 
där kvalitet värderas högt, skapas 
förutsättningar för ett samhälle med bra 
livskvalitet

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

Kommentarer
Medborgare och kunder

Perspektivet sätter medborgarna och kunderna i fokus och har tre övergripande mål. Samtliga 
mål bedöms som delvis uppnådda. Undersökningar görs varje år om hur invånarna upplever de 
tjänster och produkter som levereras från kommunens verksamheter. Årets undersökning 
genomförs under hösten och några svar finns ännu inte att utläsa. Kompetens- och 
arbetsmarknadsfrågorna ligger högt på agendan och de nya nämnderna arbetar med att 
förbättra resultatet i skolan och att rätt kompetens ska finnas utifrån vad marknaden 
efterfrågar.

Prognosen för helåret är att måluppfyllnaden kommer att vara oförändrad jämfört med delår 2.

 

Medarbetare

Medarbetarperspektivet har tre mål varav ett bedöms som i huvudsak uppnått för perioden 
januari - augusti och två delvis uppnådda. Huvudaktiviteterna inom perspektivet är bl.a. 
kompetensförsörjning med fokus på rekrytering och samarbeten med skola och högskolor samt 
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utvecklingsarbete med uppföljning utifrån resultatet av medarbetarundersökningen 2013. Nästa 
medarbetarundersökning genomförs 2015 varför inga resultat finns att utläsa från indikatorerna 
för 2014.

Prognosen för helåret är att måluppfyllnaden kommer att vara oförändrad jämfört med delår 2.

 

Hållbart samhälle

Perspektivet har fem övergripande mål varav ett bedöms som uppnått och fyra delvis uppnådda. 
Inom perspektivet pågår många aktiviteter med t ex att öka bostadsbyggandet, skapa 
förutsättningar för näringslivet för att ge fler arbetstillfällen och att skapa en trivsam och 
miljömässigt bra kommun. För att klara alla åtaganden och att utveckla alla verksamhetsgrenar 
med kvalitet och effektivitet krävs också väl genomarbetade processer.

Prognosen för helåret är att "Bättre miljö genom minskade utsläpp i mark, luft och vatten samt 
ett förstärkande av den biologiska mångfalden" kommer att uppnås, i övrigt bedöms 
måluppfyllnaden vara oförändrad jämfört med delår 2.

 

Ekonomi

Perspektivet har fem övergripande mål. Tre mål kan inte bedömas med utfall per augusti som 
underlag eftersom målen är formulerade utifrån helårsperspektiv för kommunen eller 
kommunkoncernen. Två mål bedöms uppnådda per augusti, soliditet och skuldsättningsgrad. 
För helåret bedöms tre mål uppnås och två mål delvis uppnås.

God ekonomisk hushållning – avstämning av finansiella mål 

Kommunen skall enligt kommunallagen ange dels finansiella mål, dels verksamhetsmål som är 
av betydelse för god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmålen återfinns främst under 
perspektiven medborgare/brukare, hållbart samhälle samt medarbetare. De finansiella målen 
under perspektivet ekonomi sätter fokus på resultaträkning, balansräkning och kassaflöden. 
Målen har fastställts i kommunplanen för år 2014. Målen styr mot rimliga överskott, rimlig 
skuldsättning, rimlig förmögenhet och självfinansiering av investeringar. De bakomliggande 
diskussionerna kring dessa finansiella målsättningar är att uppnå god kostnadskontroll, skapa 
ekonomiskt handlingsutrymme, fördela investeringsutrymme med hänsynstagande till de olika 
verksamheternas behov samt ha kontroll på skuldsättningen. Avsikten med dessa finansiella 
målsättningar är att skapa en kontrollerad finansiell utveckling och tillväxt i balans.

Utifrån måluppfyllelsen för de olika perspektiven bedöms Gävle kommun ha god ekonomisk 
hushållning. Dock har ett flertal mål endast delvis uppnåtts, samt att ett antal enskilda nämnder 
uppvisar underskott mot budget. Verksamheterna bör även ytterligare tydliggöra i vilken mån 
insatta resurser utnyttjas effektivt.

3.2 Medborgare och kunder

Medborgarna har stort förtroende för den kommunala verksamheten

Målet bedöms som delvis uppnått. Utifrån 18 rapporterade mål från nämnder och bolag som 
stödjer det övergripande målet redovisar 61 % grönt, 39 % gult.

Nämnder, förvaltningar och bolag arbetar ständigt med att utveckla och förnya 
förutsättningarna för att erbjuda medborgarna en verksamhet med rätt kvalitet, där en god 
service levereras och möjlighet ges till dialog och delaktighet. Många verksamheter utvecklar 
sina kundtjänster/svarsgrupper. Den centrala kundtjänsten i Stadshuset arbetar systematiskt 
med att utveckla servicen och genom att direkt kunna vägleda med svar på enkla frågor 
förbättra såväl upplevelsen av service som minska belastningen på svarsgruppen och enskilda 
handläggare. Svarsgrupper finns och utvecklas inom flera verksamheter.
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Dialogmöten är viktiga och genomförs som ett exempel i det pågående översiktsplanearbetet. 
Brukarundersökningar inom flera verksamheter visar goda resultat. Omvårdnads kunder har en 
reell valmöjlighet när det gäller val av utförare i hemtjänsten och en hög andel gör också ett 
aktivt val. Antalet ej verkställda beslut på särskilda boenden varierar kraftigt mellan månaderna, 
vilket delvis beror på efterfrågan på specifika platser och när det gäller personer med 
funktionsnedsättning en brist på boenden.

Kommunikation och information är en viktig del i det förtroendeskapande arbetet. Fortsatt 
utveckling av e-tjänster är nu inne i en fas av behovs- och nyttoanalys för att kunna införa "rätt" 
e-tjänster framåt som tillgodoser såväl nyttjares som verksamheternas förväntningar. Gavle.se 
som informationskanal måste ständigt anpassas till hur modern kommunikation fungerar och 
dessutom kompletteras med övriga kommunikationskanaler. För att öka delaktighet och 
kommunikation med medborgarna har bl a namntävling om Gavlehov, ambassadörer via 
Instagram och ett uppdaterat kommunikationsmaterial om Gävle genomförts. "Supervalåret 
2014" har krävt mängder av förberedelser för att såväl förtidsröstning som röstning på valdagen. 
Röstningen har genomförts på ett rättssäkert och tryggt sätt. Information om var och hur det 
går till att rösta har förstärkts och dessutom har "unga valambassadörer" anlitats för att särskilt 
informera yngre väljare.

Medborgarundersökningen genomförs under hösten varför inga resultat kan redovisas på 
nedanstående indikatorer.

Prognosen för helåret är att målet delvis kommer att uppnås.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos Helår

1 Nöjd 
regionindex

minst index 65

2 Nöjd 
medborgarindex

minst index 57

1 Nöjd regionindex mäter vad medborgarna bedömer Gävle kommun som en plats att leva och bo på. Källa: SCB 
medborgarundersökning. 2 Nöjd medborgarindex mäter vad medborgarna tycker om Gävle kommuns verksamheter. 
Källa: SCB medborgarundersökning   

Kompetensnivån hos kommunens befolkning höjs och anpassas till 
arbetsmarknadens och samhällets behov

Målet bedöms som delvis uppnått. Utifrån 6 rapporterade mål från nämnder och bolag som 
stödjer det övergripande målet redovisar 67 % grönt och 33 % gult.

Resultaten i grundskolan har höjts, andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan är 88 %, 
även andelen elever som nått kravnivåerna i alla ämnen har ökat betydligt och är 76 % (samtliga 
elever). I gymnasieskolan har 76 % av eleverna inom de yrkesförberedande programmen 
yrkesexamen samt 86 % inom de högskoleförberedande programmen högskoleförberedande 
examen. Jämförelser med riket kan göras i årsredovisningen. Indikatorerna om befolkningens 
utbildningsnivå är uppfyllda och när det gäller gymnasial utbildning är Gävle i paritet med riket. 
Andelen av befolkningen med eftergymnasial utbildning är fortfarande lägre än i riket.

Utvecklingsarbeten sker inom flera förvaltningar, bland annat utveckling av kvaliteten och 
personaltätheten i fritidshemmen. Utbildning Gävle och Socialtjänst Gävle samarbetar kring 
grundskoleelever i utsatta situationer inom "SAX".  Vuxenutbildningen anordnar 
"Utbildningschansen" en välbesökt mötesplats där Gävleborna haft möjlighet att träffa 
utbildningsanordnare och arbetsliv och vice versa. Studie- och yrkesvägledningen är viktig för 
att kunna göra välgrundade utbildningsval, Vuxenutbildningens utbud uppfyller väl efterfrågan. 
Kompetenscentrum Gävle är ett samverkansforum som syftar till att utveckla och stärka 
kompetensförsörjningen i Gävle, fem arbetsgrupper har skapats. Kommunstyrelsen har fattat 
beslut om ett strategiskt samarbetsavtal med Högskolan i Gävle.

Utifrån de insatser och utvecklingsarbeten som hittills genomförts är bedömningen att målet 
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delvis kommer att uppnås på helåret.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos Helår

1 Andel av 
befolkningen 
med gymnasial 
utbildning

75 % minst 69 % Uppnås

2 Andel av 
befolkningen 
med minst 
treårig 
eftergymnasial 
utbildning

23 % minst 22 % Uppnås

3 Andel elever i 
åk. 9 som 
uppnått målen i 
alla ämnen

76 % 75 % Uppnås

4 Andel elever 
som är etablerade 
på 
arbetsmarknaden 
eller studerar 2 år 
efter avslutad 
gymnasie-
utbildning

65 %

1 Med andel av befolkningen med gymnasial utbildning avses den andel av befolkningen som har lägst gymnasial 
utbildning. 2 Eftergymnasial utbildning utgörs av utbildning som förutsätter gymnasial utbildning. Det handlar 
oftast om universitets eller högskoleutbildning. Källa: SCB 3 Andel (%) av avgångseleverna som uppnått 
kravnivåerna, d v s betyget Godkänd eller högre, i samtliga ämnen under läsåret. Uppgifterna avser elever i 
kommunala och fristående skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. Källa Skolverket (Siris) 4 Andel 
av eleverna folkbokförda i kommunen som erhållit slutbetyg eller motsvarande och som påbörjat studier på 
universitet/högskola eller börjat arbeta oberoende var arbetet ligger. Källa: SCB och Skolverket.   

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

Målet bedöms som delvis uppnått. Utifrån 7 rapporterade mål från nämnder och bolag som 
stödjer det övergripande målet redovisar 57 % gult och 43 % grönt.

Utbildning Gävle redovisar för förskolan att 94 % av föräldrarna i förskolan anser att de tryggt 
kan lämna sina barn på förskolan. Ett antal föräldrar känner otrygghet gällande utemiljön och 
att det är för många vikarier. På grundskolan känner sig 93 % av eleverna i åk 5 och 92 % av 
eleverna i åk 8 trygga. Gävlemodellen används på elva skolor. Både elev- och föräldraenkät visar 
att eleverna upplever förbättrad arbetsro på skolan. 97 % av gymnasieeleverna känner sig trygga 
i skolan en förbättring från föregående år (95 %).

Samhällsbyggnad har angivit en aktivitet för framtagande, implementering och genomförande 
av årsplan utifrån tillgänglighetsprogrammet. Förvaltningen arbetar med att lägga upp GIS-
karta om tillgänglighet på gavle.se arbetet kommer att fortsätta under 2015.

Gavlegårdarnas resultat från årets kundundersökning visar att inom flera områden har bolagets 
värden försämrats, framförallt när det gäller ”Trygghet” och ”Rent och snyggt”. Företagets 
samlade serviceindex försämrades med 1 % sedan föregående mätning. Resultatet är dock det 
näst högsta sedan mätningarna påbörjades i början på 2000- talet. Vid djupare analys av 
undersökningen framgår att upphandlade städtjänster i vissa bostadsområden inte har fungerat, 
och detsamma gäller utemiljön i flera av bostadsområdena. Inom båda dessa områden har 
åtgärder vidtagits för att återfå kundernas förtroende. En särskild satsning sker på utemiljön, 
där bolaget bl.a. anställt en trädgårdsingenjör. Även trygghetsfrågorna får sämre betyg än 
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tidigare. Erfarenheten säger att lyckas bolaget med att vända trenden när det gäller ”Rent och 
snyggt” så kommer det med automatik också att ge positiv påverkan på den upplevda 
tryggheten.

Gävle hamn har invigt den nya farleden in till hamnen som nu gör det möjligt att ta emot fartyg 
som är 424 meter breda och som har ett djupgående på 12.2 meter. Förutom vinsterna med 
större fartyg innebär muddringen också att restriktionerna vid dålig sikt och besvärliga 
väderförhållanden försvinner. Det minskar i sin tur att risken för olyckor i hamnen ska inträffa 
och ger därmed en ökad trygghet för hela regionen.

Kommunstyrelsens beredningar ”Trygghet och folkhälsa” samt ”Skolan först” bidrar genom sitt 
arbete till ökad måluppfyllelse. Tillgänglighetsrådet och Tillgänglighetssamordnaren fortsätter 
att ge förutsättningar för att Tillgänglighetsprogrammet genomförs. För ytterligare kvalité och 
samordning pågår under hösten rekrytering av en Integrationssamordnare. Projektet Våld i 
nära relationer har passerat TG 2 och ligger i fas. Under våren har medborgardialoger 
genomförts. Under augusti skickades en enkät ut till Gävleborna med frågor kring förekomst av 
våld i nära relationer.

Valnämnden redovisar att en högre tillgänglighet, ökning av antalet öppna timmar i 
förtidsröstningen samt projektet unga valambassadörer, har bidragit till en ökning i 
valdeltagandet. Valdeltagande i Europaparlamentsvalet ökade med 7,41 procentenheter, samt 
en ökning i förtidsröstningen till riksdag, kommun och landsting.

Prognosen för helåret är att målet delvis kommer att uppnås.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos Helår

1 Trygghetsindex minst index 56

2 Ohälsotal 25,4 dagar max 24,7 dagar Uppnås ej

3 Nöjd 
inflytandeindex

minst index 41

 1 Trygghetsindex mäter medborgarnas syn på trygghet och säkerhet utomhus, hot, rån och misshandel samt inbrott i 
hemmet. Källa: SCB Medborgarundersökning 2 Ohälsotalet beräknas på antal utbetalda dagar med sjukpenning, 
arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringsersättning, sjukersättning och aktivitetsersättning från socialförsäkringen 
per försäkrad under en 12 månadersperioden. Ohälsotalet innehåller INTE dagar med sjuklön från arbetsgivare. 
Källa: Försäkringskassan 3 Nöjd inflytandeindex mäter vad medborgarna har för syn på inflytandet i Gävle 
kommun. Källa: SCB Medborgarundersökning   

3.3 Medarbetare

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

Målet bedöms som uppnått. Utifrån 11 rapporterade mål från nämnder och bolag som stödjer 
det övergripande målet redovisar 82 % grönt och 18 % gult.

Nämnder och bolag arbetar under 2014 med resultatet av medarbetarundersökningen 2013 
utifrån framtagna handlingsplaner, det inkluderar utvecklingsinsatser för såväl chefer som 
medarbetare.

Gävle kommun har fått bidrag för och inrättat 126 förstelärartjänster som ska göra läraryrket 
mer attraktivt och samtidigt utveckla och förbättra undervisningen.

Den 1 mars 2014 övergick Markbyggarna via verksamhetsövergång från Gävle kommun till att 
bolagiseras som dotterbolag till Gavlefastigheter Gävle kommun AB. Den 23 juni 2014 beslutade 
även KF om verksamhetsövergång för parkeringsvakterna från Samhällsbyggnad Gävle till 
Gavlefastigheter AB senast vid årsskiftet 2014/2015.

Gävle kommun och dess bolag har och kommer att ha ett stort rekryteringsbehov. Samarbete 
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med skola och högskolan är viktigt för en framtida lyckad kompetensförsörjning. Nämnder och 
bolag arbetar aktivt med detta.

Bedömningen vid delåret är att målet i huvudsak kommer att uppnås vid helår.

Samtliga indikatorer redovisas i årsredovisningen 2015. Detta då målvärde och utfall hämtas 
från medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år - nästa undersökning genomförs 
2015.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos Helår

1 Framgångsrika 
medarbetare

2 Hållbart 
medarbetarengag
emang (HME)

1 Mäter ansvar, engagemang, handlingsutrymme och medskapande. Undersökningen görs vartannat år. I 
mellanliggande period genomförs förbättringsaktiviteter. 2 HME är ett mått på organisationens och dess chefers 
förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Mätning av HME sker i samband 
med genomförandet av medarbetarundersökningen.   

Ett inspirerande och hälsofrämjande ledarskap samt ökad fokusering på 
medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra uppdraget

Målet bedöms som delvis uppnått. Utifrån 7 rapporterade mål från nämnder och bolag som 
stödjer det övergripande målet redovisar 57 % grönt, och 43 % gult.

Nämnder och bolag arbetar under 2014 med resultatet av medarbetarundersökningen 2013 
utifrån framtagna handlingsplaner. Bl.a. arbetar flera förvaltningar med 
ledningsgruppsutveckling och utvecklingsinsatser för chefer. 

Organisationsöversynen på Kultur och fritid Gävle är på väg att avslutas. Förvaltningen har en 
ny chefsstruktur med tydliga ansvarsfördelningar mellan chefsnivåerna.

Det gemensamma rekryteringsstödet inom Kommunledningskontoret tillhandahåller ett 
kvalificerat stöd till förvaltningarna under hela rekryteringsprocessen. Rekryteringsstödet har 
bedrivits sedan mitten av augusti 2013. Cheferna uppger att de är mycket nöjda med det 
gemensamma rekryteringsstödet som fr.o.m. 2015 permanentas.

En andra omgång av programmet Framtida ledare avslutades under våren. Programidén är att 
tillsammans hitta framtida chefer och ledare bland kommunens tusentals kompetenta 
medarbetare och utveckla dem inom ramen för det kommunala chef- och ledaruppdraget.

Bedömningen vid delåret är att målet delvis kommer att uppnås till helår.

Indikatorn redovisas i årsredovisningen 2015. Detta då målvärde och utfall hämtas från 
medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år - nästa undersökning genomförs 2015.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos Helår

1 
Ledarskapsindex

1 Chefers självskattning av ansvar, engagemang, handlingsutrymme och medskapande. Undersökningen görs 
vartannat år. I mellanliggande period genomförs förbättringsaktiviteter. 
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Jämställda, individuella och konkurrenskraftiga villkor och löner

Målet bedöms som delvis uppnått. Utifrån 6 rapporterade mål från nämnder och bolag som 
stödjer det övergripande målet redovisar 82 % grönt och 18 % gult.

Löneöversyn 2014 är avslutad för nämnder och bolag. Gävle kommun gjorde en extra satsning 
på pedagoger, rektorer och ledning barnomsorg. Arbetet för att utveckla löneöversynsprocessen 
och uppföljningen av densamma fortgår. En processbeskrivning och rutin för löneöversynen har 
tagits fram.

Lönekartläggningen inför löneöversyn 2014 visade att det fanns behov av att prioritera vissa 
grupper utifrån såväl ett jämställdhetsperspektiv som utifrån ett konkurrensperspektiv. 
Prioriteringar har gjorts och effekterna av dessa kommer belysas i kommande lönekartläggning 
inför löneöversyn 2015-2017 som är under arbete.

Bedömningen vid delåret är att målet delvis kommer att uppnås vid helår.

Samtliga indikatorers utfall redovisas i årsredovisningen.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos Helår

1 Jämix minst 119

2 
Konkurrenskrafti
ga löner

minst 2 %

1 Jämställdhetsindex JÄMIX är ett verktyg för att kartlägga och identifiera förbättringsområden och följa upp arbetet 
med jämställdhet och likabehandling i organisationer. Jämix är utarbetat av Nyckeltalsinstitutet och består av nio 
nyckeltal avseende jämställda arbetsvillkor som sammanställs i ett index. 2 När medianlönen för kommuner som 
tillhör den lokala arbetsmarknaden eller när medianlönen för kommunerna i Gävleborg är mer än två procent högre 
än för Gävle kommuns etiketter görs en fördjupad analys. Om den analysen visar att löneskillnaden ej är relevant 
kommer åtgärder att vidtas för att minska löneskillnaden.   

Personalredovisning

Personalstruktur

2014-08-31

Årsarbetare Antal anställda Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad

Genomsnittlig 
ålder

Tillsvidare Visstid Tillsvidare Visstid Tillsvidare Tillsvidare

Kvinnor 4762,0 345,3 4966 366 95,9 47,5

Män 989,2 148,3 1002 157 98,7 47,2

Totalt 5751,2 493,6 5968 523 96,4 47,5

Analys
I Gävle kommun har antalet anställda minskat med 34 medarbetare, även antalet årsarbetare 
har minskat med 24,0 årsarbetare jämfört med motsvarande period 2013. Minskningen beror 
bl.a. på att Markbyggarna, genom verksamhetsövergång, övergått från Samhällsbyggnad 
Gävle/Tekniska nämnden till att bolagiseras som dotterbolag till Gavlefastigheter Gävle 
kommun AB. Även Omvårdnad Gävle och Kommunledningskontoret har minskat i antal 
årsarbetare jämfört med motsvarande period 2013. Dock balanseras statistiken av Kultur och 
Fritid Gävle där antal anställda och årsarbetare ökat bl.a. genom Kulturskolan som 1 januari 
2014 övergick till att tillhöra förvaltningen. Även Socialtjänst Gävle har ökat antal anställda och 
årsarbetare genom särskilt avsatta medel för flera nya verksamheter.

Andelen kvinnor och män har inte förändrats sedan motsvarande period 2013, 
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procentfördelningen är fortfarande 82 % kvinnor och 18 % män.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är relativt samstämmig med motsvarande mätperiod 
2013, ökning endast med 0,1 procentenheter. Den högre genomsnittliga sysselsättningsgraden 
för tillsvidareanställda i jämförelse med visstidsanställda beror på att tillsvidareanställda 
omfattas av heltidsbeslutet, vilket inte gäller för visstidsanställda.

Den genomsnittliga åldern i Gävle kommun är 47,5 år vilket är en svag ökning från 47,4 år sedan 
motsvarande period 2013.

Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk 
sjukredovisning 2014-07-31 (%) 2013-07-31 (%) 2012-07-31 (%)

Total sjukfrånvaro* 6,06 5,7 5,2

- varav 
långtidssjukfrånvaro**

35,90 34,4 29,9

Sjukfrånvaro för 
kvinnor

6,72 6,3 5,8

Sjukfrånvaro för män 3,49 3,6 3,1

Sjukfrånvaro i 
åldersgruppen, 29 år 
eller yngre

5,17 4,7 4,5

Sjukfrånvaro i 
åldersgruppen, 30-49 
år

5,78 5,3 4,9

Sjukfrånvaro i 
åldersgruppen, 50 år 
eller äldre

6,55 6,4 5,6

*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
Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,36 procentenheter sedan motsvarande period 2013. 
För kvinnor har sjukfrånvaron ökat med ca 0,4 procentenheter medan männens sjukfrånvaro 
har minskat något, ca 0,1 procentenheter. Av åldersgrupperna ökar sjukfrånvaron mest för 
gruppen 29 år eller yngre samt för gruppen 30-49 år.

Även långtidssjukfrånvaron fortsätter att öka. Dock har trenden avtagit något sedan 
motsvarande mätperioder 2012 och 2013, 1,5 procentenheter sedan 2013 i jämförelse med 
perioden dessförinnan då den ökade med 4,5 procentenheter.

Utifrån rapporterad jämförbar statistik är Omvårdnad Gävle och Socialtjänst Gävle de två 
förvaltningar där den totala sjukfrånvaron ökat, varav Omvårdnad Gävle ökat mest. Utbildning 
Gävle och Näringsliv och arbetsmarknad Gävle saknar jämförbar statistik från motsvarande 
period 2013 med anledning av den nya förvaltningsorganisationen 2014-01-01. För resterande 
förvaltningar har sjukfrånvaron minskat.

Från och med 1 maj 2014 har Gävle kommun tillsammans med Landstinget Gävleborg en ny 
företagshälsovård - FöretagsHälsan. Den huvudsakliga och övergripande målsättningen är att 
tillhandahålla en företagshälsa som ger bästa möjliga stöd för att stärka ett hälsofrämjande 
perspektiv och arbetssätt inom områdena hälsa och arbetsmiljö.

Under våren har en uppföljning skett av den samarbetsöverenskommelse som finns mellan 
Gävle kommun och Försäkringskassan i syfte att tillsammans arbeta för att vända den negativa 
utvecklingen av sjukfrånvaron. Uppföljningen visar på att fler blir sjuka i Gävle kommun samt 
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att de som blir sjuka, blir sjuka längre.

3.4 Hållbart samhälle

Gävle har en hållbar tillväxt

Målet bedöms som delvis uppnått. Av 18 rapporterade mål från nämnder och bolag redovisar 
72 % grönt och 28 % gult.

Trots de goda resultaten från nämnder och bolag blir helhetsbedömningen att målet delvis 
uppnås. En av orsakerna att målet inte når ända fram är att bostadsbyggandet inte är tillräckligt 
i förhållande till befolkningsökningen. Utifrån den byggnation som hitintills färdigställts samt 
påbörjats, är bedömningen att målet om minst 300 färdigställda lägenheter inte kommer att 
uppnås under året.

Gävle har en stark folkökning och närmar sig 100 000 invånare i folkmängd. Det ställer ökade 
krav på planering och beredskap för såväl infrastruktursatsningar som bostadsbyggande. 
Samhällsbyggnad Gävle har gjort detaljplaner som motsvarar cirka 272 nya lägenheter hittills i 
år. Troligen kommer flera planer som innehåller bostäder att antas under hösten/vintern 2014. 
Idag finns en planberedskap på ca 1200 bostäder. Eftersom två eller tre stora planer beräknas 
bli klara under 2014 så kommer planberedskapen att öka med ca 500 bostäder.

Arbetslösheten har minskat till 11,8 procent av den registerbaserade arbetskraften, att jämföra 
med 7,8 procent i riket (Arbetsförmedlingen, augusti 2014). Skillnaden i arbetslöshet mellan 
kommunen och riket är därmed inte större än målvärdet om högst 4,5 procentenheter i 
avvikelse från riksgenomsnitt. Ungdomsarbetslösheten i kommunen är fortfarande på en hög 
nivå även om den har minskat på årsbasis med 3,9 procentenheter.

En ny organisation för serviceinsatser och förebyggande arbete till barn och ungdomar togs i 
bruk på Familjeenheten under hösten 2013 och arbetet utvecklas vidare under året. Ett 
ytterligare exempel på utvecklat förebyggande arbete är öppenvårdsmottagningen för arbete 
mot våld i nära relationer, som startade sin verksamhet i början av året.

GFAB har under flera år arbetat framgångsrikt med att energieffektivisera bolagets fastigheter, 
det så kallade EPC-projektet. Projektet har haft som mål att minska bolagets energikonsumtion 
med 18 % med utgångspunkt utifrån 1995 års förbrukning. Det innebär en årlig besparing på 
ca 8 mnkr. Under 2014 påbörjar GFAB ett flertal stora om- och nybyggnationsprojekt. 
Fotbollsarenan och sportarenan som går under samlingsnamnet Gavlehov byggs med tydliga 
miljöprofiler där solcellsanläggningar är ett stort och viktigt inslag.

Prognosen för helåret är att målet delvis kommer att uppnås.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos Helår

1 
Befolkningsöknin
g

629 st minst 600 st Uppnås

2 
Bostadsbyggande

46 st minst 300 st Uppnås ej

3 Arbetslöshet, 
avvikelse från 
rikssnittet

4 % högst 4,5 
procentenheter

Uppnås

1 Målvärdet är satt utifrån att planeringsfolkmängden är 104 000 invånare år 2025. 2 Målvärdet anger antal 
färdigställda lägenheter i småhus och flerbostadshus. Omfattar ny- och ombyggnation.  3 Indikatorn mäter 
avvikelsen från den genomsnittliga arbetslösheten i riket vid rapporteringstillfället   
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Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande i 
kommunen

Målet bedöms som delvis uppnått. Utifrån 7 rapporterade mål från nämnder och bolag som 
stödjer det övergripande målet redovisar 57 % grönt 29 % gult och 14 % röd.

Näringslivsenheten arbetar med implementeringen av Näringslivsprogrammet där en 
inventering av befintliga aktiviteter och processer pågår. Arbetet kan kontinuerligt följas via 
www.gavle.se/naringslivsprogram. Inom ramen för Helt enkelt Gävle lanserades den 8 maj en 
utökad företagsservicefunktion som ska skapa kortare beslutsvägar och tydligare samordning 
inom Gävle kommun i syfte att förenkla för företagen. Planering av byggklar mark för 
näringslivets behov bedöms kontinuerligt under året.

Arbetet med att skapa goda förutsättningar för företagande fortskrider i enlighet med 
Socialnämndens verksamhetsplan och handlingsplaner. Förvaltningen medverkar aktivt i det 
kommunövergripande projektet Helt enkelt Gävle, med syfte att stå för effektiv och rättssäker 
service utifrån gällande lagstiftning och kommunens mål.

Gavlefastigheter arbetar med en försäljning av en del av det kommersiella fastighetsbeståndet. 
Detta ger bolaget möjlighet att i ännu högre grad fokusera på det framtida arbetet med att 
underlätta och medverka till ny- och ometableringar av små och medelstora företag i syfte att 
stimulera företagsamheten i Gävle kommun

Gävle Energi bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande i kommunen genom att 
infrastruktur växer i takt med att Gävle växer samt att produktutvecklingen sker i takt med 
näringslivets behov.

Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet innebär en tillbakagång till 2012 års 
nivå. Rankingen av 290 kommuners företagsklimat bygger på en sammanvägning av 
företagarenkät (183 svarande) från hösten 2013 samt statistik från SCB och UC.

Nöjd Kund Index-mätningen i samarbete med Stockholm Business Alliance visar på en svag 
tillbakagång från indexvärde 66 (2012 års ärenden som mättes 2013) till 65 (2013 års ärenden 
som mättes under 2014). Det beror delvis på ett lågt antal ärenden gällande brandtillsyn där 
nöjdheten med tidigare års ärenden dragit upp helhetsbedömningen. Vi ser däremot en god 
uppgång gällande värden för bygglovshantering och också mindre ökningar gällande miljö- och 
hälsoskydd samt serveringstillstånd.

Prognosen på helåret är att målet delvis uppnås.
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Indikator Utfall Målvärde Status Prognos Helår

1 NKI, Stockholm 
business Alliance

65 st minst 74 Uppnås ej

2 Nyföretagande minst 19,6 Ok Uppnås

3 Byggklar mark minst 60 Ok Uppnås

4 Företagsklimat 
(ranking)

plats 235 högst 176 Uppnås ej

1 NKI SBA är ett mått på företagarnas helhetsbetyg av kontakten med kommunerna. Bedömning görs på brandtillsyn, 
bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn och serveringstillstånd. Källa: Utrednings- och statistikkontoret AB och SCB 2 
Antal nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare. Företag som ingår är de företag som 
registrerats och fått ett organisationsnummer och är dessutom registrerade i antingen arbetsgivarregistret eller 
skatteregistret. Källa: Ekonomifakta 3 Utbudet av byggklar mark för verksamheter ska fortlöpande uppgå till 60 ha 
som är fördelade på mark som tillgodoser olika typer av efterfrågan. 4 Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå 
och enkätundersökningar där tiotusentals företagare och politiker bedömer olika aspekter av det lokala 
företagsklimatet. Totalt antal kommuner i undersökningen är 290. Målvärdet anger i rankingen.

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

Målet bedöms som uppnått. Utifrån 3 rapporterade mål från nämnder och bolag som stödjer det 
övergripande målet redovisar 67 % grönt och 33 % gult.

Inom Kultur och fritid finns målet att kultur- och fritidsaktiviteterna ska öka hos invånare som 
deltar i låg utsträckning eller inte alls. Under perioden har en Kultur- och 
fritidsvaneundersökning gjorts, och resultatet kommer att analyseras under tertial 3. Några 
aktiviteter som pågått är t ex högläsning för barn, haft en offentlig konsert som har framförts 
med musik komponerad av tjugoen studerande vid Vasaskolan och Musikkonservatoriet i Falun, 
sommarsimskolan mm

Tekniska nämnden och Byggnads- och miljönämnden har ett nämndsmål som rör Gävles parker 
och naturområden och att dessa ska upplevas som stimulerande och långsiktigt hållbara. Under 
perioden har lekplatsen i Björke blivit klar. Tillgänglig spårsatsning har påbörjats i Sätraskogen 
och kommer att fortsätta under 2015.

För målet att Gävle ska ha ett centralt strandbad så pågår aktiviteter. Vattenprover som tagits 
har merparten visar på att vattnet är tjänligt med anmärkning. Det handlar om något förhöjda 
bakterievärden men är fortfarande tjänligt. Majoriteten av proverna visar dock på tjänlig 
vattenkvalitet. Badet beräknas vara delvis klart under 2015.

Det finns tre övergripande indikatorer för målet. Ett av dessa – aktivt föreningsliv – går inte att 
utläsa förrän under hösten året efter. De andra två utgår från SCB:s medborgarundersökningar 
och avser Idrotts- och motionsanläggningar och Kulturverksamheter. Resultat från den 
undersökningen kommer under hösten 2014.

Prognosen för året är att målet som helhet kommer att uppnås.
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Indikator Utfall Målvärde Status Prognos Helår

1 Idrotts- och 
motionsanläggni
ngs index

minst 62 Ok Uppnås

2 Kultur index minst 72 Ok Uppnås

3 Aktivt 
föreningsliv

minst 666 000 Uppnås

 1 Index utifrån medborgarundersökningen för Idrotts- och motionsanläggningar som svarar på vad medborgarna 
anser om öppettider, utrustning och skötsel av anläggningarna samt belysning i motionsspår 2 Index utifrån 
medborgarundersökningen inom kulturområdet som svarar på vad medborgarna anser om biblioteksverksamheten, 
utställningar, konst, teater och konserter. 3 Antalet deltagarbesök i organiserade aktiviteter för barn och ungdomar i 
åldern 7 – 20 år inom föreningslivet.   

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

Målet bedöms som delvis uppnått. Av 6 rapporterade nämnds- och bolagsmål som stödjer det 
övergripande målet redovisar 43 % grönt och 57 % gult.

Flera aktiviteter har genomförts i koncernen för att uppnå bättre miljö. Kommunkoncernen har 
dock inte full rådighet över målet då det omfattar hela Gävle kommun där även Gävlebor och 
näringsliv har en viktig del i genomförandet. Miljötillståndet påverkas även av det ekonomiska 
läget nationellt och internationellt. Mot bakgrund av detta är det svårt att bedöma utfallet per 
delår när flera indikatorer som visar kommungeografisk effekt bara kan följas upp per helår och 
att det råder viss eftersläpning i data.

De flesta nämnder och bolag arbetar aktivt med att planera och genomföra åtgärder för att 
uppnå målen i det miljöstrategiska programmet (MSP) vilket kommer rapporteras tydligare när 
uppföljningen av hela 2014 är utförd. Ett flertal utåtriktade kommunikationsinsatser har 
genomförts av förvaltningar och bolag för att uppnå målen i MSP.

Nya tjänster har tillkommit med MSP:s finansiering, en miljöutvecklare på Utbildning Gävle och 
en miljöutvecklare på Omvårdnad, har anställts, med en 100 % finansiering av MSP. En energi 
och klimatrådgivare har anställts på Samhällsbyggnad, som till 50 % finansieras av MSP. En 
Processledare för Hållbara skolresor arbetar till 75 % på MSP:s budget.

Exempel på åtgärder

Dagvattenåtgärder har genomförts, för att höja vattenkvalitén i Gavleån. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har anställt en Energi och klimatrådgivare på heltid (50 % 
finansiering från MSP) och allmänheten får rådgivning varje vecka på biblioteket. Beslut 
avseende bildande av Naturreservat i Sätraskogen har tagits och bildandet av naturreservat på 
Limön pågår. En kulturmiljöinventering på Vitgrund har genomförts och tillgänglig information 
om de nya naturreservaten förväntas bli klara under 2014.

Flera verksamheter har genomgått energiutbildning för personal och tillgänglig statistik visar att 
energianvändningen i förvaltningshuset har minskat med 7 % enligt senaste mätningen.

Gävle Energi har gjort en kartläggning av vad de gör idag för att främja ekologisk, social och 
ekonomisk hållbar livsmiljö i Gävle med omnejd. De har också utvecklat verktyg (IT-stöd) för 
kunder, i syfte att lättare följa upp energiförbrukning mm.

Prognosen för helåret är att målet kommer att uppnås.
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Indikator Utfall Målvärde Status Prognos Helår

1 
Koldioxidutsläpp 
per år i Gävle 
kommun från 
energi- och 
transportsektorn

-6 % Mindre avvikelse Uppnås delvis

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

572 Mindre avvikelse Uppnås delvis

3 Avfallsmängd i 
kg per person och 
år, i tre års 
glidande 
medelvärde

520 512 Uppnås delvis

4 Areal 
kommunalt 
bildade 
naturreservat

686 500 ha Uppnås

5 Antal nya 
reningsanläggnin
gar för dagvatten 
per år

6 12 Uppnås delvis

1 I utsläppsdatat ingår de direkta utsläppen inom kommunen. 2 Uppgifter om körsträckor kommer från 
Transporstyrelsens register för samtliga provade fordon och kompletteras med information om de perioder som 
fordonen inte varit i trafik. För fordon som inte har besiktigats används metodskattningar. Indikatorn sammanställs 
årligen av SCB.  3 Gästrike Återvinnare mäter indikatorn varje år. Indikatorn visar den totala avfallsmängden per år 
och invånare.  4 Den totala summan av naturreservatsareal i enlighet med reservatsbeslut i Kommunstyrelsen eller 
Kommunfullmäktige. Ökningen i målvärde avser ny naturreservatsareal respektive år som adderas till befintlig 
naturreservatareal. 5 Indikatorn visar antalet vattenförekomster med god eller hög ekologisk status, i förhållande till 
det totala antalet vattenförekomster i Gävle kommun.   

Genom utvecklade och effektiva processer, där kvalitet värderas högt, 
skapas förutsättningar för ett samhälle med bra livskvalitet

Målet bedöms som delvis uppnått. Utifrån 6 rapporterade mål från nämnder och bolag 
rapporterar 33 % grönt, 50 % gult och 17 % rött.

Målet att förbättra och effektivisera kommunkoncernens processer och att det görs med en hög 
kvalitet är viktig för kommunens långsiktiga utveckling och hållbarhet. Av kommunkoncernens 
17 rapporterande nämnder och bolag är det dock endast fyra som har rapporterat mot det 
kommunövergripande målet.

Kommunstyrelsen lyfter fram vikten av projektmetodiken XLPM och en väl fungerande och 
prioriterad projektportfölj. Arbete pågår med att uppdatera projektportföljen och utifrån den 
prioritera vilka projekt som är viktigast att genomföra med hänsyn tagen till tillgängliga 
resurser. Arbetet fortsätter också med att vidareutveckla styrprocessen balanserad styrning med 
hjälp av stödsystemet Stratsys. Pågående utvecklingsarbete är att lyfta in riskhantering och 
internkontroll i den ordinarie verksamhetsplaneringen samt att kommunkoncernens 
gemensamma strategiska program integreras i verksamhetsstyrningen.

Utbildning Gävle utvecklar och implementerar ett kvalitetssystem från förskolan till 
gymnasieskolan samt breddar verksamhetsstyrningen. Alla chefer inom förvaltningen utbildas i 
strategisystemet Stratsys vilket ska ge ett bra stöd för styrnings- och ledningsprocessen 
Balanserad styrning på alla organisatoriska nivåer. Strukturen för samverkan inom skolan men 
även externa samverkansparter ses över och förbättras.
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Inom Socialtjänsten har förutsättningarna för ökat stöd till barn och ungdomar i familjer med 
långvarigt försörjningsstöd förbättrats genom ökningen av bidragsnormen fr.o.m. år 2012. Vid 
handläggningen av försörjningsstöd till målgruppen har ökat fokus lagts på att uppmärksamma 
behov av, och ge möjligheter till, ett aktivt fritids- och kulturliv. Ett högt prioriterat område är 
också att offensivt arbeta med att minska alkohol- och narkotikakonsumtionen.

Ett självständigt liv med bra livskvalitet förutsätter en god boendemiljö, god samverkan samt en 
infrastruktur som stödjer våra kunders möjligheter att bo på det sätt de önskar. Grundläggande 
förutsättningar för att nå Omvårdnadsnämndens mål är ett förebyggande förhållningssätt, ett 
fortsatt arbete med kvalitetsverktygen samt en fortsatt utveckling av det evidensbaserade 
och/eller kunskapsbaserade arbetet inom nämndens verksamhetsområde.

Prognosen för helåret är att målet delvis kommer att uppnås.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos Helår

Andel uppnådda 
målvärden på 
underliggande 
indikatorer

29 % 75 % Uppnås delvis

Mäter andelen uppnådda målvärden på de indikatorer som är kopplade mot det kommunövergripande målet utifrån 
kommunens nämnder och bolag

3.5 Ekonomi

Verksamhetens nettokostnader, exklusive realisationsvinster/ förluster får 
långsiktigt inte öka i snabbare takt än intäkterna frånskatter, generella 
bidrag och utjämning

Målet kan inte bedömas på utfall per augusti. Målet bedöms på helårsbasis med prognosen som 
underlag. Bedömningen för helåret är att målet kommer att uppnås.

I helårsprognosen ökar verksamhetens nettokostnader, exkl. reavinster och 
exploateringsresultat, med 4,9 % jämfört med föregående år medan skatteintäkter, generella 
bidrag och utjämning ökar med 5,9 %. De senaste fem åren har verksamhetens nettokostnader 
ökat i snitt med 4,2 %, vilket är samma ökningstakt som skatteintäkter, generella bidrag och 
utjämning, i snitt 4,2 %. Obalanser i ekonomin återfinns i främst tre nämnder enligt 
helårsprognos 2014. Negativa resultat i prognosen visar utbildningsnämnden -20 mnkr, 
omvårdnadsnämnden, -20,0 mnkr, socialnämnden -8,0 mnkr, tekniska nämnden-
markbyggarna -2,2 mnkr före avyttring till Gavlefastigheter AB, Kultur- och fritidsnämnden -
0,2 mnkr. Positiva resultat i prognosen visar näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden +22,1 
mnkr. Kommunstyrelsens exploaterings- och reavinster visar en avvikelse mot budget på +33,6 
mnkr. 
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Indikator Utfall Målvärde Status Prognos Helår

Verksamhetens 
nettokostnader, 
förändring 
jämfört med 
föregående år (%)

högst 3,9 % Mindre avvikelse Uppnås ej

Skatter, generella 
bidrag och 
utjämning, 
förändring 
jämfört med 
föregående år (%)

4,7 % Ok Uppnås

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

Målet kan inte bedömas på utfall per augusti. Målet bedöms på helårsbasis med prognosen som 
underlag. Bedömningen för helåret är att målet kommer att uppnås. I helårsprognosen uppgår 
årets resultat exklusive exploateringsresultat och reavinster till 151,0 mnkr vilket motsvarar 
3,1 % av skatter, generella bidrag och utjämning. Prognosen ligger över budget. Budgeterat 
resultat uppgår till 71,0 mnkr vilket är 1,5 % av skatter, generella bidrag och utjämning. De 
senaste fyra åren uppgår årets resultat exklusive exploateringsresultat och reavinster till 1,9 % 
av skatter, generella statsbidrag och utjämning. 

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos Helår

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

minst 1,5 % Ok Uppnås

2 Årets resultat i 
procent av 
skatteintäkter, 
generella bidrag 
och utjämning, i 
genomsnitt under 
planeringsperiod
en (%)

minst 1,9%, i 
genomsnitt under 
perioden 2013–
2016

Mindre avvikelse Uppnås ej

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

Målet bedöms som uppnått per augusti. Kommunkoncernens soliditet inklusive 
ansvarsförbindelsen uppgår per augusti till 19,3 procent. Soliditet 1 uppgår per augusti till 35,3 
procent jämfört med 32,1 procent i bokslut 2013. Målet kan inte helt bedömas på utfall per 
augusti. Såväl primärkommunen som flertalet bolag visar ett förhållandevis högt resultat per 
augusti jämfört med helårsprognosens resultat. Resultatnivån kommer att sjunka markant 
resten av året och under hösten tillkommer investeringar och nyupplåning vilket sammantaget 
innebär en försämring av koncernens soliditet jämfört med augusti. Soliditeten bedöms sjunka 
under hösten men kommunkoncernens soliditet bedöms kunna bibehållas på föregående års 
nivå, vilket då innebär att målet bedöms uppnås på helårsbasis.



22

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos Helår

1 Kommunens 
soliditet (%)

minst 26,5 % Uppnås

2 
Kommunkoncern
ens soliditet (%)

19,3 minst 16,6 % Uppnås

Fotnot: 1-2 Mäts i samband med kommunkoncernens årsbokslut. Vid beräkning av kommunens soliditet exkluderas 
förmedlade lån till kommunala bolag och den del av det egna kapitalet som motsvarar ansvarsförbindelse för 
pensionsåtagande.  

Kommunkoncernens skuldsättningsnivå bör inte överstiga 100 000 kr per 
invånare

Målet bedöms som uppnått per augusti. Skuldsättningsgraden uppgår per augusti till 99 398 
kronor per invånare. Skuldsättningsgraden har per augusti påverkats positivt av minskad 
skulder och ansvarsförbindelse samt att antalet invånare ökar mer än planerat. Den långfristiga 
upplåningen bedöms öka under hösten med anledning av pågående investeringar. 
Skuldsättningsgraden bedöms inte öka i samma takt som budgeterats. Prognosen är därför att 
målet delvis kommer att nås på helårsbasis.

Indikator Utfall Målvärde Status Prognos Helår

1 
Kommunkoncern
ens 
skuldsättningsniv
å (kr/ invånare)

99398 högst 117 000 
kr/inv

1 I skuldsättningsberäkningen inräknas långfristiga och kortfristiga skulder, avsättningar och ansvarsförpliktelser 
för pensioner, samt frånräknas kassa/bank, långa och kortfristiga placeringar av pensionsmedel, samt övriga 
långfristiga fordringar. I skuldsättningsnivån har investeringen i Bomhus Energi inräknats.  

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

Målet kan inte bedömas per augusti. Självfinansieringsgraden uppgår till 85 % på årsbasis 2014 
med prognoserna som underlag, och 90 % under den den senaste femårsperioden. 
Bedömningen är att målet kommer att ligga över budgeterad nivå men att 100 % inte uppnås.
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Indikator Utfall Målvärde Status Prognos Helår

1 
Självfinansierings
grad, per år (%)

minst 52 % Uppnås

2 
Självfinansierings
grad, över en 
rullande 
femårsperiod, 
(%)

minst 84 % 2013-
2016

Uppnås

Fotnot: 1-2 Självfinansieringsgrad mäts med hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansieras via resultat 
exklusive realisationsvinster med tillägg av avskrivningar och försäljningsinkomster. 

4 Uppföljning av uppdrag

4.1 Generella uppdrag
Kommunfullmäktige har genom beslut ställt nedanstående uppdrag till kommunens samtliga 
nämnder och bolag.

 Kommunens nämnder och bolag sätter ”skolan först” vilket ska ge barn och ungdomar 
goda förutsättningar att klara sin skolgång.

 Skolan ska fungera som en mötesplats för kommunens verksamheter, medborgare och 
näringslivet.

 Kommunens förvaltningar och bolag ska se internationalisering som ett verktyg för 
utveckling av områdena skola, energi och miljö samt kompetens.

Tio av kommunens 17 nämnder och bolag anger i sin verksamhetsrapport för delår 2 att de 
arbetar aktivt med uppdraget ”Skolan först”. Exempelvis så har Byggnads och miljönämnden 
arbetat med att lära barn att använda moderna GIS-verktyg för att bland annat lära sig om 
avstånd och lära sig engelska ord. Tekniska nämnden medverkar i attitydprojekt om trafikmiljö 
och hållbart resande vid skolor. Socialtjänst Gävle och Utbildning Gävle driver ett 
utvecklingsarbete där ökat fokus läggs på barnens roll i skolan. Kommunstyrelsen har tillsatt två 
särskilda beredningar: "Skolan Först" och "Trygghet och Folkhälsa". Via i huvudsak dessa 
beredningar sker ett arbete med fokus på skolan först och förutsättningarna för barn och 
ungdomar att klara sin skolgång. Gavlegårdarna driver flera projekt för att på olika sätt stödja 
barn och ungdomars skolgång. Några exempel är ledarskapsakademin tillsammans med Gävle 
IF och Brynäs IF samt RAPATAC:s verksamhet på Nordost som syftar till att få barn och 
ungdomar att förstå vikten av utbildning. Gavlefastigheter arbetar med ett skadegörelseprojekt 
på utvalda grundskolor. Projektet anses som mycket framgångsrikt då kostnaden för 
skadegörelse har minskat.

Sex av kommunens nämnder och bolag rapporterar att de arbetar för att skolan ska fungera som 
en mötesplats. Fokus ligger på att erbjuda praktikplatser och studiebesök i de kommunala 
verksamheterna. Flera nämnder och bolag ser detta som ett sätt att väcka intresse för deras 
verksamhet samt i förlängningen en förutsättning för att tillgodose behovet av nya medarbetare 
med rätt kompetens.

Åtta av kommunens nämnder och bolag anger att de arbetar med internationalisering som ett 
verktyg för utveckling. Samhällsbyggnad Gävle tar årligen emot flera utländska studiebesök och 
har flera utländska kontakter per år. De anger att detta berikar verksamheten samt höjer 
kompetensen hos medarbetarna. Konserthuset kommer att genomföra en turné i Kina under 
nästa år. Förberedelser pågår i samarbete med kinesiska representanter från Gävle kommuns 
vänort Zhuhai. Näringslivsenheten på Näringsliv- och arbetsmarknad Gävle deltar och driver att 
antal internationella projekt som syftar till att stärka och förbättra samarbetet och servicen med 
kommunens företag. Gävle Hamn deltar tillsammans med Region Gävleborg, ett par 
närliggande kommuner samt några större företag, i projektet "El-vägar" som går ut på att skapa 
förutsättningar för elburen tung trafik på E16, mellan Gävle och Storvik. Projektet har nu 
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kvalificerats vidare och ska därmed lämna in en projektansökan i mars 2015.

4.2 Specifika uppdrag
Kommunstyrelsen har beslutat att sex av kommunens nämnder ska arbeta med 15 specifika 
uppdrag. Samtliga nämnder rapporterar att de arbetar med sina specifika uppdrag.

Ett av Utbildningsnämndens specifika uppdrag handlar om att alla elever i Gävle ska utmanas 
och klara sin utbildning Ett systematiskt arbete bedrivs för att genomföra detta uppdrag, det 
sker bland annat genom att utveckla kvalitetsarbetet i förskolan, öka personaltätheten och 
kvaliteten i fritidshemmen. Inom grundskolan bedrivs flera utvecklingsarbeten som deltagande i 
SKL:s matematiksatsning, Matematiklyftet, Läslyftet, PRIO, Gävlemodellen. Ett annat av 
Utbildningsnämndens specifika uppdrag handlar om att kartlägga möjlighet till barnomsorg 
upp till tolv år under alla tider på dygnet. Kartläggningen av nattbarnomsorg har genomförts 
och behovet är i stort sett täckt. Ett förslag på lokaler för kvälls- och helgomsorg håller på att tas 
fram.

Tekniska nämnden har som uppdrag att informera den regionala trafikmyndigheten om 
utvärdering av fria resor för pensionär i kollektivtrafiken. Det har genomförts, inga synpunkter 
har inkommit.

Kultur och fritidsnämnden har i uppdrag att tillsammans med Utbildningsnämnden utreda 
förutsättningarna för uppdraget likvärdig fritid och möjligheterna att skapa verksamhet i eller i 
anslutning till fritidshem, fritidsgårdar och fritidsklubbar. Ett förslag kommer att presenteras 
under hösten kring vilka målgrupper som är viktiga att satsa på baserat på resultaten i 
undersökningarna LUPP och Din fritid.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har som specifikt 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. Nämnden anger att samtliga enheter 
arbetar kontinuerligt med detta uppdrag.

Kommunstyrelsen har fått ett specifikt uppdrag att tillsammans med berörda brukare och 
fastighetsbolag göra en översyn av vilken ambitionsnivå som ska gälla för IT-relaterade frågor i 
utbildningsverksamheten. Uppdraget innefattar också att utreda möjligheter till att äldre 
grundskoleelever får tillgång till egna datorer som arbetsredskap. Utredningen är påbörjad med 
en inventering av nuläge och framtida behov. Förstudien tar bl a upp IT-utvecklingen för 
pedagoger, IT som verktyg i undervisningen, möjliga tekniklösningar, vilka IT-lösningar som 
ger störst effekt osv.

5 Finansiell analys koncernen
I koncernen Gävle kommun ingår alla nämnder, helägda och delägda bolag och 
kommunalförbund

Periodens resultat - Koncernen

För perioden januari - augusti uppgår resultat efter finansnetto och före minoritetsandelar och 
skatt till 470,6 (362,9) mnkr. Realisationsvinster uppgår till 14,5 (4,9) mnkr, 
exploateringsresultat 17,9 (33,4) mnkr och övriga engångsposter 18,3 (33,4) mnkr. Korrigerat 
för dessa jämförelsestörande poster är resultatet på en något högre nivå än samma period 
föregående år.

Periodens resultat - Kommunen

Det samlade resultatet för kommunens nämnder inklusive realisationsvinster och 
exploateringsresultat uppgår till 305,2 (202,5) mnkr. Justeras resultatet för jämförelsestörande 
poster i form av exploateringsresultat och realisationsvinster 25,9 mnkr, nedskrivning lån till 
Bomhus Folkets hus -9,5 mnkr samt skadeersättning från Garantiförsäkring PLUS avseende 
2013 års utfall 36,5 mnkr, uppgår resultatet till 252,3 (88,8) mnkr. Det innebär en förbättring 
med 163,5 mnkr, jämfört med samma period föregående år. Kommunens nämnder uppvisar ett 
resultat exklusive jämförelsestörande poster på 56,1 (4,0) mnkr, medan finansförvaltningens 
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resultat exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 196,2 (84,8) mnkr. Två nämnder visar 
större underskott, utbildningsnämnden -6,4 (-0,5) mnkr och omvårdnadsnämnden -7,9 (-29,9) 
mnkr. I båda nämnderna pågår åtgärdsprogram för att uppnå balans i ekonomin. Ett större 
överskott 29,6 (28,0) mnkr återfinns hos Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden.

Periodens resultat - Gävle Stadshuskoncernen 

Bolagen i Gävle Stadshuskoncernen redovisar ett resultat efter finansnetto på 180,0 (132,5) 
mnkr. I resultatet ingår realisationsvinster med 6,5 (0,0) mnkr. Prognostiserat resultat för 
koncernen uppgår till 203,8 mnkr.

Periodens resultat - Övriga verksamheter 

Övriga verksamheters resultat före skatt uppgick till 5,9 (40,1) mnkr. I övriga verksamheter 
ingår kommunalförbund, försäkringsbolag, vattenbolag och ett antal delägda bolag. I årets 
resultat ingår jämförelsestörande poster på -18,3 mnkr avseende orealiserade realisationsvinster 
på finansiella anläggningstillgångar i försäkringsbolagen. Detta beror på en anpassning från 
försäkringsbolagens redovisning enligt IFRS 13 till kommunens redovisningsprinciper enligt 
Rådet för kommunal redovisning

 

Gävle kommun koncernen - tillgångar, skulder och eget kapital

Tillgångarna i koncernen har ökat med 60,5 mnkr från årets början och uppgår till 14 247,8 
mnkr. Koncernens tillgångsmassa är i allt väsentligt materiella anläggningstillgångar som mark, 
byggnader, maskiner, tekniska installationer och inventarier. Bland tillgångarna finns även 
immateriella anläggningstillgångar, vilka till största delen avser goodwill i underkoncernerna 
Kommungaranti Skandinavien AB och Gävle Energi AB. Omsättningstillgångarna utgörs i 
huvudsak av kortfristiga fordringar. Placeringar samt kassa- och banktillgodohavanden uppgår 
till 605,9 mnkr, en minskning med 635,5 mnkr från årsskiftet.Den stora minskningen beror på 
placering av pensionsmedel i Svenska kommungaranti AB. Av balansräkningens totala 
tillgångar var 91,3 % tillgångar för stadigvarande bruk, jämfört med 86,4 % vid årsskiftet.

Tillgångarna var till 58,03 % finansierade med kort- och långfristiga skulder medan samma 
relation var 61,3 % vid årsskiftet. Av de långfristiga skulderna var merparten eller 5 816,5 mnkr 
från kommunen förmedlade lån till de kommunala bolagen. Av den totala långfristiga skulden 
var primärkommunens egen låneskuld vid periodens slut oförändrad från 31 december och 
uppgick till 340,0 mnkr.

Övrig finansiering i koncernen utgjordes av avsättningar för främst pensioner och löneskatt. Det 
egna kapitalet och minoritetens andel svarade för 35,6%, vilket är en ökning med 2,2 %-enheter 
från årsskiftet.

Tillgångar, skulder och avsättningar samt eget kapital ska jämföras över tid. Av ovan redovisade 
förhållande framgår att av dessa storheter har det egna kapitalets andel av finansieringen ökat, 
vilket ska ses som att kommunkoncernens tillväxt i ekonomiska termer skett på ett sådant sätt 
att den finansiella stabiliteten har förbättrats. Dock beror den förbättrade soliditeten främst på 
en hög resultatnivå i primärkommunen och i bolagen per augusti. Resultatet i Gävle kommun 
kommer att sjunka kraftigt under resten av året och tillsammans med ökade investeringar och 
nyupplåning är det tveksamt om soliditeten i kommunkoncernen kommer att kunna bibehållas 
på samma nivå som föregående år.

Gävle kommun koncernen - investeringar, finansiering och likviditet

Koncernens investeringar under perioden uppgår till 506,1 (574,0) mnkr. Inom 
primärkommunen avser huvuddelen infrastruktursatsningar och kärnverksamheter inom skola, 
vård och omsorg. I bolagskoncernen fördelades investeringsmedlen till fastighets-, energi- och 
hamnverksamheterna.

Av kassaflödesanalyserna framgår att den löpande verksamheten inklusive 
finansieringsverksamheten genererade ett kassaflöde, som översteg periodens investeringar 
med 111,6 mnkr. Vid utgången av augusti uppgick likvida medel till 545,9 mnkr.
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6 Finansiell analys kommunen
Sammanfattning av den ekonomiska utvecklingen och ställningen i kommunen. 
Jämförelsesiffror inom parentes vad gäller delårsbokslut per augusti 2014 avser motsvarande 
period föregående år. Jämförelsesiffror inom parentes vad gäller prognos 2014 avser årsbokslut 
2013.

I samband med kommunfullmäktiges beslut om kommunövergripande mål och ekonomiska 
ramar 2015-2018 i juni 2014 ombudgeterades exploateringsutgifter netto med 68,0 mnkr och 
exploateringsresultatet med -37,2 mnkr. I och med att exploateringsresultatet ombudgeterades 
och sänktes med -37,2 mnkr, påverkades budgeterad resultaträkning i kommunen. Tidigare 
uppgick budgeterat exploateringsresultat och reavinster till 49,7 mnkr. Efter ombudgetering av 
37,2 mnkr uppgår budgeterat exploateringsresultat och reavinster till 12,5 mnkr. Budgeterat 
resultat för kommunen har därmed sänkts med 37,2 mnkr, från 120,7 mnkr till 83,5 mnkr. 
Budgeterat resultat, exklusive reavinster och exploateringsresultat, uppgår liksom tidigare till 71 
mnkr.

Intäkter

De viktigaste intäktskällorna för kommunen är skatteintäkterna, generella statsbidrag och 
utjämningssystem samt avgifter. De totala nettointäkterna för dessa beräknas i prognos för 
helåret 2014 uppgå till 4 865,4 (4 592,4) mnkr, vilket är 53,9 (16,1) mnkr mer än budgeterat. I 
resultatet för perioden januari-augusti uppgår de till 3242,0 (3068,7) mnkr.

Skatteintäkterna är den dominerande intäktskällan och är helt avgörande för verksamhetens 
finansiering. Storleken på skatteintäkterna är beroende dels av nivån på skattesatsen, dels av 
skatteunderlaget efter taxering av innevånarnas inkomster. Skattesatsen i kommunen uppgår 
2014 till 22,26 kr efter en höjning med 0,75 kr. Kommunens skattesats var under åren 1999-
2011 oförändrad, 21,55 kr. Skattesatsen ändrades år 2012, till 21,29 kr, och 2013, till 21,51 kr, 
beroende på skatteväxlingar med landstinget avseende kollektivtrafik och hemsjukvård. 
Skatteintäkten beräknas för 2014 uppgå till 4 158,2 (3 929,7) mnkr. Prognosen bygger på 
skatteutfallsprognos från SKL per augusti. Den genomsnittliga skattesatsen i riket ligger på 
20,65 kr, Gävle ligger därmed 1,61 kr över riket.

Skattekraften per invånare uppgick år 2013 (beräknat per 1/11 året innan) till 182,9 tkr, vilket 
utgjorde 97,6 % av rikets medelskattekraft.

Nettointäkterna från de kommunala utjämningssystemen och de generella statsbidragen 
beräknas enligt prognos 2014 uppgå till 707,3 (662,8) mnkr. Det är en avvikelse på +20,2 (-0,8) 
mnkr gentemot budget. Prognosen bygger på skatteutfallsprognos från SKL per augusti. Genom 
rättning av beräkningsunderlag har kommunens kostnader för LSS-utjämning sänkts med 9,4 
mnkr år 2014.

En ytterligare inkomstkälla är intäkter. Intäkterna består främst av avgifter för vård och omsorg, 
förskola och skolbarnomsorg samt parkeringsavgifter.

Nettokostnader

Kostnadsanpassning är ett absolut krav för att undvika underskott i verksamheten. Det är viktigt 
att kostnaderna inte ökar i högre takt än skatteintäkterna. Nettokostnaderna beräknas för 2014 
öka med 218,7 (210,1) mnkr, ökningen för skatter och generella statsbidrag beräknas till 273,0 
(214,8) mnkr. Motsvarande siffror i resultatet för januari- augusti visar på en ökning för 
nettokostnaderna med 64,9 (216,3) mnkr och en ökning för skatter och generella statsbidrag 
med 173,3 (131,3)mnkr.

Finansiella intäkter och kostnader

Finansnettot uppgår per augusti till 60,7 (66,4) mnkr. Finansnettot beräknas för helåret uppgå 
till 89,3, vilket är ett underskott med -23,6 mnkr gentemot budget. Av dessa utgör -9,5 mnkr 
nedskrivning av ett långfristigt lån till Bomhus Folkets Hus. I övrigt utgörs avvikelsen av 
intäktsräntor för utlämnade lån och koncernkonto, kreditivränta, men även för provisioner för 
förmedlade lån då dessa är lägre än budgeterat samt räntenetto för egna lån/placerade medel.

För ytterligare information om upplåning och placeringar hänvisas till Finansrapport tertial 
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Resultat och jämförelsestörande poster

Resultatet per augusti uppgår till 305,2 (202,5) mnkr. I resultatet ingår reavinster och 
exploateringsresultat med 25,9 (38,3) mnkr. Resultat exklusive reavinster och 
exploateringsresultat uppgår till 279,3 (164,2) mnkr. Justeras resultatet för jämförelsestörande 
poster på 52,9 (113,7) mnkr uppgår resultatet till 252,3 (88,8) mnkr. Det innebär en förbättring 
med 163,5 mnkr jämfört med samma period föregående år. Jämförelsestörande poster under 
perioden januari-augusti 2014 är exploateringsresultat och realisationsvinster 25,9 mnkr, 
nedskrivning lån till Bomhus Folkets hus -9,5 mnkr samt skadeersättning från 
Garantiförsäkring PLUS 36,5 mnkr. Jämförelsestörande poster motsvarande period 2013 är 
exploateringsresultat och realisationsvinster 38,3 mnkr samt återbetalning för premier för 
arbetsmarknadsförsäkringar (AFA) för åren 2005 och 2006 på 75,4 mnkr.

Prognostiserat resultat för 2014 uppgår till 197,1 (122,7) mnkr. I resultatet ingår reavinster och 
exploateringsresultat med 73,1 (79,5) mnkr. Resultat exklusive reavinster och 
exploateringsresultat uppgår till 151,0 (82,1) mnkr. Justeras resultatet för jämförelsestörande 
poster på 73,1 (79,5) mnkr uppgår prognostiserat resultat till 124,0 (43,2) mnkr. Det innebär en 
förbättring med 80,8 mnkr jämfört med årsbokslut 2013.

Jämförelsestörande poster i helårsprognos 2014 på 73,1 mnkr är exploateringsresultat och 
realisationsvinster 46,1 mnkr, nedskrivning lån till Bomhus Folkets hus -9,5 mnkr samt 
skadeersättning från Garantiförsäkring PLUS 36,5 mnkr. Jämförelsestörande poster i årsbokslut 
2013 på 79,5 mnkr är exploateringsresultat och realisationsvinster 40,6 mnkr, återbetalning för 
premier för arbetsmarknadsförsäkringar (AFA) för åren 2005 och 2006 på 75,4 mnkr, sänkning 
av diskonteringsräntan vid beräkning av pensionsskulden -31,1 mnkr samt övriga justeringar -
5,4 mnkr.

Prognostiserat resultat för 2014 uppgår till 197,1 mnkr vilket är 113,6 mnkr högre jämfört med 
budgeterat resultat på 83,5 mnkr. Exklusive realisationsvinster och exploatering uppgår 
helårsprognosen till 151,0 mnkr, 80,0 mnkr högre än budgeterade 71,0 mnkr.

Helårsprognosens avvikelser mot budget, exkl exploatering och reavinster, framgår av nedan 
tabell. Exploatering redovisas separat i kapitel 8.

Nämnd Budgetavvikelse

Näringslivs-och arbetsmarknadsnämnden +22,1

Kultur- och fritisnämnden - 0,2

Tekniska nämnden inkl Markbyggarna - 2,2

Utbildningsnämnden -20,0

Socialnämnden - 8,0

Omvårdnadsnämnden -20,0

Summa Nämnder -28,3

Finansförvaltningen +108,3

Summa kommunen +113,6

Nedan följer korta kommentarer till budgetavvikelserna. Ytterligare analys och kommentarer 
återfinns under respektive nämnd i ”Verksamhetsrapporter för nämnder och bolag”.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden:

Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 29,6 (28,0) mnkr. Av detta är 15,6 mnkr är 
hänförligt till Arbetsmarknadsenheten (AME), främst beroende på erhållna bidrag från 
Migrationsverket för ökad flyktingmottagning. En ny modell för periodisering och fördelning till 
andra nämnder i kommunen för detta statsbidrag är under diskussion. 
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Vuxenutbildningsverksamheten visar ett överskott på 7,7 mnkr främst beroende på erhållna 
statsbidrag för att genomföra yrkesutbildningar. I övrigt kan den resterande delen av 
överskottet huvudsakligen hänföras till vakanser och försenade tjänstetillsättningar. 
Helårsprognosen uppgår till +22,1 mnkr, främst beroende på erhållna statsbidrag.

Kultur- och fritidsnämnden:

Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 6,6 (3,1) mnkr, av vilket 5,6 mnkr kan 
hänföras till verksamheten fritid. Sammanfattat består nämndens resultat av högre intäkter än 
budgeterat 2,1 mnkr, lägre personalkostnader p g a vakanser 3,0 mnkr, lägre kapitalkostnader 
då investeringar inte genomförts i beräknad omfattning 1,1 mnkr samt övriga kostnader 0,4 
mnkr. Helårsprognosen på -0,2 mnkr avser överskott inom Konserthuset och symfoniorkestern, 
+0,7 mnkr samt underskott inom kultur- och föreningsstöd med -0,9 mnkr.

Tekniska nämnden:

Resultatet för perioden januari – augusti uppgår till 20,9 (3,4) mnkr, exkl Markbyggarna, och 
kommer huvudsakligen från beläggnings- och parkverksamhet. Verksamheten är 
säsongsberoende och kostnaderna beräknas öka under hösten. Även vinterväghållningen 
beräknas minska resultatet under årets tredje tertial. Helårsprognos , exklusive Marbyggarna, 
uppgår till 0 mnkr.

Under årets två första månader bedrevs Markbyggarnas verksamhet inom Tekniska nämnden. 
Verksamheten genererade under denna tid ett underskott på -2,2 mnkr Fr o m första mars har 
verksamheten bolagiserats och redovisas från denna tid bland de kommunala bolagen under 
namnet Markbyggarna AB. Nämnden har inte kommenterat hur det uppkomna underskottet 
inom Markbyggarnas verksamhet januari-februari ska hanteras. I samband med Delårsrapport 
1 2014 beslutade kommunfullmäktige att Tekniska nämnden ska inarbeta markbyggarnas 
underskott i sin sammantagna verksamhet under 2014. Kommunledningskontoret föreslår 
återigen att Tekniska nämnden som ansvarat för verksamheten under den tid underskottet 
uppkom under januari-februari, ska inarbeta underskottet i nämndens sammantagna 
verksamhet under 2014.

Utbildningsnämnden:

Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till -6,4 (-0,5) mnkr vilket är 7,5 mnkr sämre än 
budget. Prognos för helåret bedöms bli -20,0 mnkr efter att justering av reserverat 
kommunbidraget om 14,0 mnkr för volymökning och 14,0 mnkr för statsbidrag medräknats. 
Underskottet beror huvudsakligen på ett högre barn och elevantal i förskola och grundskola än 
budgeterat. Åtgärder för att minska underskottet pågår i form av restriktivitet vad gäller 
anställningar samt inköp av varor, tjänster och utbildningar.

Socialnämnden:

Resultatet för perioden januari- augusti uppgår till -2,7 (-7,9) mnkr. Större avvikelser finns för 
försörjningsstöd med en positiv avvikelse på 8,0 mnkr samt externa placeringar unga 
vuxna/vuxna med en negativ avvikelse -12,5 mnkr. Arbete pågår med åtgärdsprogram för 
missbruksvården, som ska ge effekt i form av minskade externa placeringar. Inom 
verksamhetsområdet försörjningsstöd pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete med syfte att 
skapa arbete och andra alternativ till försörjningsstöd.
Helårsprognos på -8.0 mnkr, där försörjningsstödet beräknas ge +8,0 mnkr och externa 
placeringar av unga vuxna/vuxna -18,0 mnkr samt övrigt +2,0 mnkr.

Omvårdnadsnämnden:

Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till -7,9 (-29,9) mnkr. Hemtjänsten uppvisar ett 
underskott -16,0 mnkr, beroende på produktionskostnader som överstiger budget. Resultatet 
för verksamhetsområdet funktionsnedsättning är -5,8 mnkr, vilket är hänförligt främst till 
personlig assistans. Förklaringar till detta underskott är att fler kunder är i behov av stöd i form 
av jour, samt att volymen inom personlig assistans har minskat men kostnaderna inte har 
hunnit anpassas. Vård- och omsorgsboende har ett positivt resultat, 1,9 mnkr, beroende på 
minskade kostnader för övertid samt ett minskat platsantal. Centrala funktioner, bl a 
beställarenheten, uppvisar positiva resultat, påverkande faktorer är lägre volymer än beräknat, 
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samt ej nyttjad buffert. Prognos för helåret efter kostnadsbesparande insatser bedöms till -20,0 
mnkr.

Kommunstyrelsen:

Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 42,1 (49,3) mnkr. Av detta avser 25,9 mnkr 
exploateringsresultat och realisationsvinster. Den kommunbidragsfinansierade verksamheten 
har ett positivt resultat, 14,1 mnkr, beroende på ej förbrukade projektmedel samt att tillsättning 
av tjänster har senarelagts. Resultatet för den uppdragsfinansierade verksamheten är ett 
överskott med 2,0 mnkr, beroende på vakanta tjänster samt lägre kostnader för avskrivningar 
och interna räntor då investeringar ej genomförts i planerad omfattning. Helårsprognos , 
exklusive exploatering och reavinster, uppgår till 0 mnkr, i nivå med budget.

Finansförvaltningen

Resultatet för perioden januari – augusti uppgår till 223,2 (160,2) mnkr. Helårsprognosen 
uppgår till 179,3 mkr, vilket är 108,3 mkr högre än budgeterat 71,0 mnkr. Inom 
finansförvaltningen hanteras skatter och generella bidrag, pensioner, semesterlöneskuld, 
finansiella kostnader och intäkter, budgeterade medel för oförutsedda behov mm.

Budgetavvikelsen 108,3 mnkr beror främst på en budgetpost för obalanser hos nämnderna, 
+40,0 mnkr, skatter och generella statsbidrag +53,9 mnkr, skadeersättning från 
Garantiförsäkring PLUS +36,5 mnkr samt finansnetto -23,6 mnkr (varav nedskrivning av 
lånefordran Bomhus Folkets Hus -9,5 mnkr).

Enligt försäkringsvillkoren för GarantiförsäkringPLUS, i det delägda försäkringsbolaget 
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB (KSFAB), utbetalas en ersättning till Gävle 
kommun om den årliga ökningen i nettokostnad för äldreomsorg/invånare överstiger 5,20%. 
Enligt statistik från SCB är ökningen från 2012 till 2013 i nettokostnad/invånare 7,993% för 
Gävle kommun.

Därmed utgår skadeersättning till Gävle kommun då den faktiska ökningen överstiger 5,20%. 
Beräknad skadeersättning för Gävle kommun är 36 453 776 kr. Försäkringsbolaget föreslår 
kommunen följande möjliga hantering:

1. Utbetalning från KSFAB till kommunen
2. Utbetalning från KSFAB till kommunen i form av fondandelar som som sätts in i den 

egna fonden ”Global Dynamic Allocation 90”, för att användas för framtida ändamål.
3. Utbetalning från KSFAB till kommunen som återför beloppet till bolaget i form av 

aktieägartillskott.

KSFAB ber kommunen återkomma med besked.

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att skadeersättningen utbetalas till 
kommunen per omgående, att intäkten bokförs inom finansförvaltningen samt att likviden 
tillförs kommunens likvida medel på koncernvalutakontot. Ränteintäkterna tillfaller 
finansförvaltningen.

Investeringar

Investeringarna i kommunen uppgår per augusti till 75,4 (85,0) mnkr, varav 17,5 mnkr kan 
hänföras till exploateringsverksamheten. Prognosen för helåret uppgår till 183 (170,1) mnkr 
vilket är 13,8 mnkr lägre än budgeterat. För investeringar inom exploateringsverksamheten 
prognostiseras ett utfall på 38,8 mnkr, vilket är 2,2 mnkr under budget.

Avstämning mot balanskrav

Vid avstämning mot balanskravet ska realisationsvinster avräknas årets resultat. Det beräknade 
resultatet 197,1 (122,7) mnkr inkluderar realisationsvinster med 8,0 (11,8) mnkr. Justerat 
resultat enligt balanskravet uppgår därmed till 189,1 (110,9) mnkr. Kommunen klarar därmed 
balanskravet. 
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7 Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Gävle kommunkoncern:

I koncernen Gävle kommun ingår nämnder, helägda bolag, kommunalförbund och 
intresseföretag. För en mera utförlig beskrivning av de olika verksamheterna hänvisas till 
respektive verksamhetsrapport från kommunens nämder och bolag.

Gävle kommun:

 Kommunens skattesats höjdes år 2014 med 0,75 kr.
Skattesatsen uppgår därmed till 22,26 kr.

 Antalet nyanlända flyktingar beräknas under året uppgå till 900 (200) personer
 Nytt idrottsområde på Sätraåsen med ny arena Gavlehov.
 Beslut om Centrumplan har tagits.
 Starkt ökande barn- och elevantal i förskolan och skolan 

 

Gävle kommunkoncern:

 Gavlegårdarna arbetar enligt kommunens uppdrag att nyproducera 100 bostäder per år. 
Enligt genomförd inventering av pågående uppdrag i gällande projektplan kommer 
bolaget att klara detta åtagande perioden 2014-2019.

 Gävle Energi-koncernen utvecklar tillsammans med Gästrike Återvinnare en strategi för 
framtida biogasproduktion i det gemensamägda dotterbolaget Gästrike Ekogas AB, fd 
SBI Ekogas AB.

 Under året har arbetet med Gavlehov påbörjats. Byggnationen av multisportarenan är 
försenad på grund av överklagad upphandling.

 Kommunfullmäktige har fattat beslut att avyttra tre kommersiella fastigheter som idag 
ägs av Gavlefastigehter Gävle kommun AB.

 Kommunfullmäktige har fattat beslut att bolagisera Parkeringsverksamheten och 
Rörbergs Flygplats från och med 1 januari 2015. Bolagen kommer att ingå i 
Gavlefastigheter ABs koncern.

 Muddring av farleden till Gävle Hamn är slutförd vilket innebär breddning och 
fördjupning från Holmudden fram till kaj. Invigningen av farleden skedde av 
infrastukturminister den 17 juni.

 Utbyggnaden av kommunalt vatten/avlopp för ett område i Trösken har slutförts och 
invigts, ca 70 fastigheter har anslutits.

 Utbyggnad av kommunalt vatten/avlopp på Norrlandet fortflöper enligt plan.
 Arbete pågår med utbyggnad av kommunalt vatten/avlopp till Sätrahöjden för nya 

idrottsanläggningarna vid Gavlehov.
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Ekonomiska sammanställningar

8 Ekonomirapporter

8.1 Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciper
Kommunens delårsrapport är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). För en mera detaljerad 
beskrivning hänvisas till Gävle kommuns årsredovisning för 2013.  Följande undantag finns:

RKR 13.1 Redovisning av hyres- och leasingavtal
Redovisning av hyres-/leasingavtal kan inte säkerställas enligt rekommendationens krav. All 
leasing i Gävle kommun redovisas som operationell leasing.

RKR 8.2 Sammanställd redovisning
För att ge en mer rättvisande bild redovisas det delägda kommunala försäkringsbolaget 
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB utifrån faktiskt ägs substans i stället för 
proportionell ägarandel.

RKR 11.4 Materiella anläggningar
Gävle kommun har inte anpassat redovisningen till komponentavskrivningar enligt denna 
rekommendation

21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning
Gävle kommun har anpassat redovisningen till denna rekommendation med ett undantag, tre 
ränteswappar i kommunen relaterar till externa lån i Gävle Stadshus AB. Arbete pågår att 
överföra dessa tre ränteswapparna från kommunen till Gävle Stadshus AB, vilket då innebär att 
denna rekommendation uppfylls fullt ut till årsbokslutet 2014.

Redovisningsprinciper koncernbolagen:
Följande bolag har inte anpassat sin finansiella rapporterin till K3-regelverket: Gästrike vatten, 
Gävle vatten, Gästrike Återvinnare samt Gästrike Ekogas.
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8.2 Kommunkoncernen - sammanställd redovisning

Gävle kommunkoncern - Resultaträkning

Belopp i mnkr 2014-01-01-2014-
08-31

2013-01-01-2013-
08-31

2013-01-01-2013-
12-31

Verksamhetens intäkter 2 238,5 2 375,7 3 443,1

Verksamhetens kostnader -4 515,7 -4 569,5 -6 981,4

Av- och nedskrivningar -401,8 -345 -561,1

Verksamhetens 
nettokostnader

-2 679,0 -2 538,8 -4 099,4

Skatteintäkter 2 770,9 2 627,3 3 929,7

Generella statsbidrag och 
utjämning

508,7 441,4 662,8

Finansnetto -130,0 -167 -196,4

Resultat efter skatteintäkter 
och finansnetto

470,6 362,9 296,7

Skatter -9,3 -5,2 23,1

Minoritetens andel -0,8 -0,6 -0,7

Periodens resultat 460,5 357,1 319,1
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Gävle kommunkoncern - Balansräkning

Belopp i mnkr 2014-08-31 2013-08-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 16,2 35,8 24,0

Materiella anläggningstillgångar

Mark. byggnader och tekniska 
anläggningar

9 234,2 7 873,0 8 464,9

Maskiner och inventarier 2 084,5 2 079,6 2 913,2

Pågående nyanläggningar 448,0 1 563,6 243,2

Finansiella anläggningstillgångar 1 218,7 803,1 604,7

Summa anläggningstillgångar 13 001,6 12 355,1 12 250,0

Omsättningstillgångar

Förråd, lager och elcertifikat 49,7 46,3 42,5

Exploateringsverksamhet 37,5 45,8 35,1

Kortfristiga fordringar 553,1 830,9 618,4

Kortfristiga placeringar 60,0 142,2 201,9

Kassa och Bank 545,9 384,6 1 039,4

Summa omsättningstillgångar 1 246,2 1 449,8 1 937,3

SUMMA TILLGÅNGAR 14 247,8 13 804,9 14 187,3

EGET KAPITAL, 
AVSTÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

Eget kapital 4 569,7 4 213,3 4 238,1

Periodens resultat 460,5 357,1 319,1

Summa Eget kapital 5 030,2 4 570,4 4 557,2

Minoritetsintresse 42,8 41,9 42,0

Avsättningar för pensioner och 
liknande

415,9 390,4 398,9

Andra avsättningar 491,4 565,3 488,9

Summa avsättningar 907,3 955,7 887,8

Långfristiga skulder 7 127,6 6 924,6 7 259,7

Kortfristiga skulder 1 139,9 1 312,3 1 440,6

Summa skulder 8 267,5 8 236,9 8 700,3

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

14 247,8 13 804,9 14 187,3
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Gävle kommunkoncern - Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr 2014-01-01--2014-
08-31

2013-01-01--2013-
12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 470,6 296,7

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar 401,9 561,1

Förändringar av avsättningar -18,8 46,0

Realisations- och exploateringsresultat -14,5 -16,5

Övriga ej likvidpåverkande poster 10,3 3,9

Betald skatt -1,7 -4,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

847,8 886,5

Ökning (-)/minskning (+) 
lager/exploateringsfastigheter

-9,6 -10,6

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 65,3 102,0

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder -300,7 50,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 602,8 1 028,4

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (-) 0,0 -4,6

Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-) -506,1 -887,9

Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+) 63,9 21,0

Försäljning av intressebolag (+) 0,0 0,0

Ökning (-)/minskning (+) av finansiella tillgångar -630,5 155,9

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 072,7 -715,6

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring kortfristiga placeringar 109,3 0,0

Nyupptagna lån (+)/Amortering av lån (-) -132,1 453,9

Utbetald utdelning -0,8 -0,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -23,6 453,7

Periodens kassaflöde -493,5 766,5

Likvida medel vid årets början 1039,4 272,9

Likvida medel vid periodens slut 545,9 1039,4
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8.3 Gävle Kommun

Gävle kommun - resultaträkning

Belopp i mnkr Jan-Aug 
2014

Jan-Aug 
2013

Budget 
2014*

Prognos 
2014

Bokslut 
2013

Verksamhetens intäkter 684,0 725,8 855,5 874,1 1 066,2

Verksamhetens kostnader -3 627,0 -3 607,2 -5 611,0 -5 549,6 -5 525,9

varav jämförelsestörande poster 52,9 113,7 12,5 73,1 79,5

Av- och nedskrivningar -54,5 -51,2 -85,7 -82,2 -79,3

Verksamhetens 
nettokostnader

-2 997,5 -2 932,6 -4 841,2 -4 757,7 -4 539,0

Skatteintäkter 2 770,9 2 627,3 4 124,6 4 158,2 3 929,7

Generella statsbidrag och utjämning 471,1 441,4 687,1 707,3 662,8

Finansiella intäkter 196,6 237,7 341,2 293,8 307,2

Finansiella kostnader -135,9 -171,3 -228,2 -204,5 -238,0

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Resultat efter skatteintäkter 
och finansnetto

305,2 202,5 83,5 197,1 122,7

Varav realisations- och 
exploateringsresultat

25,9 38,3 12,5 46,1 40,6

Resultat exkl. realisations- och 
exploateringsresultat

279,3 164,2 71,0 151,0 82,1

Realisationsvinster 8,0 4,9 1,0 8,0 11,8

Realisationsförluster

Exploateringsresultat 17,9 33,4 11,5 38,1 28,8

Avstämning mot balanskravet 
för kommuner

297,2 197,6 82,5 189,1 110,9

*)Budget 2014 reviderad efter kommunfullmäktiges beslut i juni 2014 om ombudgetering av exploateringsresultat 
med -37,2 mnkr
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Gävle kommun - balansräkning

Belopp i mnkr Augusti 
2014

Augusti 
2013

December 
2013

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0 0,2 0,2

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar 1 273,0 1 184,7 1 238,8

Maskiner och inventarier 134,8 150,7 153,5

Pågående nyanläggningar

Finansiella anläggningstillgångar 8 124,9 7 805,0 8 231,8

Summa anläggningstillgångar 9 532,7 9 140,6 9 624,3

Omsättningstillgångar

Förråd och lager 5,0 0,3 3,6

Exploateringsverksamhet 37,5 45,8 35,1

Kortfristiga fodringar 699,6 808,6 664,1

Kortfristiga placeringar 60,0 108,4 168,8

Kassa och bank 411,8 305,7 381,8

Summa omsättningstillgångar 1 213,9 1 268,8 1 253,4

SUMMA TILLGÅNGAR 10 746,6 10 409,4 10 877,7

EGET KAPITAL, AVSTÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

Eget kapital 3 679,3 3 556,6 3 556,6

Periodens resultat 305,2 202,5 122,7

Summa Eget kapital 3 984,5 3 759,1 3 679,3

Avsättningar för pensioner och liknande 361,7 338,4 346,6

Andra avsättningar 118,1 119,6 119,4

Summa avsättningar 479,8 458,0 466,0

Långfristiga skulder 5 438,7 5 390,5 5 690,4

Kortfristiga skulder 843,6 801,8 1 042,0

Summa skulder 6 282,3 6 192,3 6 732,4

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

10 746,6 10 409,4 10 877,7
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Gävle kommun - kassaflödesanalys

Belopp i mnkr Jan - Aug 
2014

Jan - Aug 
2013

Jan - Dec 
2013

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 305,2 202,5 122,7

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar 54,5 51,2 79,3

Förändringar av avsättningar 13,8 40,1 48,1

Realisationsresultat -8,0 -4,9 -11,8

Övriga ej likvidpåverkande poster 0,2 4,6 -0,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

365,7 293,5 238,2

Ökning (-)/minskning (+) lager/exploateringsfastigeter -3,8 1,1 8,5

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 73,3 -45,3 38,8

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder -198,4 -70,7 169,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 236,8 178,6 455,0

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (-)

Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-) -75,4 -85,1 -170,4

Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+) 13,4 11,9

Lämnade aktieägartillskott -354,5

Ökning (-)/minskning (+) av finansiella tillgångar 106,9 -147,2 -219,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten 44,9 -232,3 -732,5

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån (+)/Amortering av lån (-) -251,7 143,6 443,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -251,7 143,6 443,5

Periodens kassaflöde 30,0 89,9 166,0

Likvida medel vid årets början 381,8 215,8 215,8

Likvida medel vid periodens slut 411,8 305,7 381,8
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Gävle kommun - nämndernas resultat

Belopp i mnkr Jan-Aug 
2014

Jan-Aug 
2013

Budget 
2014

Prognos 
2014

Utfall 
2013

Kommunstyrelse 42,1 49,3 12,5 46,1 51,5

varav Kommunstyrelsen 16,1 11,0 0,0 0,0 10,9

varav exploateringsresultat 17,9 33,4 11,5 38,0 28,8

varav realisationsvinst 8,0 4,9 1,0 8,1 11,8

Valnämnden 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Överförmyndarnämnden -0,8 -0,9 0,0 0,0 0,4

Revisorskollegiet 0,7 0,7 0,0 0,0 0,1

Tekniska nämnden 20,9 3,4 0,0 0,0 -0,9

Tekniska nämnden, 
Markbyggarna

-2,2 -1,4 0,0 -2,2 -1,7

Byggnads- och 
miljönämnden

0,9 -1,6 0,0 0,0 -0,6

Utbildningsnämnden -6,4 -0,5 0,0 -20,0 1,5

Näringsliv- och 
arbetsmarknadsnämnden

29,6 28,0 0,0 22,1 17,7

Kultur- och fritidsnämnden 6,6 3,1 0,0 -0,2 4,6

Socialnämnden -2,7 -7,9 0,0 -8,0 -11,8

Omvårdnadsnämnden -7,9 -29,9 0,0 -20,0 -38,6

Summa 
skattefinansierad 
verksamhet

82,0 42,3 12,5 17,8 22,1

Finansförvaltningen 223,2 160,2 71,0 179,3 100,5

SUMMA GÄVLE 
KOMMUN

305,2 202,5 83,5 197,1 122,6

Realisationsvinster och 
exploateringsresultat

25,9 38,3 12,5 46,1 40,6

Summa exkl 
realisationsvinster och 
exploatering

279,3 164,2 71,0 151,0 82,1
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Gävle kommun - nämndernas intäkter och kostnader

Belopp i mnkr Intäkter Kostnader Netto Kommunbi
drag Resultat

Kommunstyrelse 129,4 -241,7 -112,3 154,4 42,1

Valnämnden 2,1 -3,1 -1,0 2,2 1,2

Överförmyndarnämn
den

1,2 -6,4 -5,2 4,4 -0,8

Revisorskollegiet 0,6 -2,8 -2,2 2,9 0,7

Tekniska nämnden 38,9 -149,3 -110,4 131,3 20,9

Tekniska nämnden, 
Markbyggarna

12,2 -14,4 -2,2 0,0 -2,2

Byggnads- och 
miljönämnden

20,9 -40,7 -19,8 20,7 0,9

Utbildningsnämnden 159,7 -1 494,1 -1 334,4 1 328,0 -6,4

Näringsliv- och 
arbetsmarknadsnämn
den

91,3 -195,6 -104,3 133,9 29,6

Kultur- och 
fritidsnämnden

46,3 -224,4 -178,1 184,7 6,6

Socialnämnden 66,8 -361,0 -294,2 291,5 -2,7

Omvårdnadsnämnde
n

191,6 -1 051,1 -859,5 851,6 -7,9

Summa 761,0 -3 784,6 -3 023,6 3 105,6 82,0
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Gävle kommun - resultat Finansförvaltningen

Belopp i mnkr Jan-Aug 
2014

Jan-Aug 
2013

Budget 
2014

Prognos 
2014

Utfall 
2013

Intäkter

Internräntor 24,8 30,2 41,7 37,2 46,4

Övigt 138,1 176,5 157,5 187,0 225,4

Summa intäkter 162,9 206,7 199,2 224,2 271,8

Kostnader

Personalkostnader -119,9 -128,1 -290,9 -282,2 -277,6

Utlagda kommunbidrag -3 106,2 -3 013,7 -4 668,8 -4 668,8 -4 536,0

Övrigt -16,9 -9,6 -93,1 -48,7 -20,0

Summa kostnader -3 243,0 -3 151,4 -5 052,8 -4 999,7 -4 833,6

Verksamhetens 
nettokostnader

-3 080,1 -2 944,7 -4 853,6 -4 775,5 -4 561,8

Skatteintäkter 2 770,9 2 627,3 4 124,6 4 158,2 3 929,7

Generella bidrag och utj. 471,2 441,4 687,0 707,3 662,8

Finansiella intäkter 196,5 207,5 341,2 293,8 306,9

Finansiella kostnader -135,3 -171,3 -228,2 -204,5 -236,9

Resultat efter skatter och 
finans

223,2 160,2 71,0 179,3 100,7

Extraordinära poster

Årets resultat 223,2 160,2 71,0 179,3 100,7
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Gävle kommun - investeringar per nämnd

Investeringar i mnkr Jan-Aug 
2014

Jan-Aug 
2013

Budget 
2014

Prognos 
2014

Utfall 
2013

Kommunstyrelse 2,7 6,1 21,1 20,4 16,1

Revisorskollegiet 0,1 0,1 0,1

Valnämnden

Överförmyndarnämnden

Tekniska nämnden 40,9 18,3 78,1 71,1 49,5

Byggnads- och 
miljönämnden

0,3 0,3 1,0 1,0 0,3

Utbildningsnämnden 7,0 10,1 13,5 13,5 18,9

Näringsliv- och 
arbetsmarknadsnämnden

0,9 0,1 1,7 1,7 0,6

Kultur- och fritidsnämnden 1,9 37,8 28,7 28,7 57,5

Socialnämnden 0,5 0,7 0,8 0,8 1,0

Omvårdnadsnämnden 3,7 4,1 10,9 7,0 5,1

Nämnden för 
verksamhetsstöd

Summa 
skattefinansierad 
verksamhet

57,9 77,5 155,9 144,3 149,1

Exploateringsverksamhet 17,5 7,5 41,0 38,8 21,0

Summa investeringar 75,4 85,0 196,9 183,1 170,1
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Gävle kommun - exploateringsverksamhet

Belopp i mnkr Jan-aug 2014 Budget 2014 Prognos Jan-dec 
2014

Inkomster 20,5 20,1 52,3

Utgifter -22,4 -64,2 -60,6

Summa 
nettoexploateringar

-1,9 -44,1 -8,3

Effekter i 
balansräkningen

Anläggningstillgångar 17,5 41,0 38,8

Omsättningstillgångar:

- Kassaförändring -1,9 -44,1 -8,3

-
 Exploateringsfastigheter

2,4 14,6 7,6

Effekt i 
resultaträkningen

18,0 11,5 38,1

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder som syftar till att anskaffa, bearbeta och 
iordningsställa råmark för bostads- och industriändamål. 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. Försäljningslikviden från exploateringsverksamheten med avdrag 
för bokförda värden ger exploateringsresultat som redovisas i resultaträkningen.

I samband med kommunfullmäktiges beslut om kommunövergripande mål och ekonomiska 
ramar 2015-2018 i juni 2014 ombudgeterades exploateringsutgifter netto med 68,0 mnkr och 
exploateringsresultatet med -37,2 mnkr. Under januari-augusti har ca 5,1 mnkr investerats på 
Gävle Strand, 6,3 mnkr i planerat nytt bostadsområde i Hemlingby och 6,9 mnkr i 
industriområdet Ersbo. Av den totala investeringsutgiften på 22,4 avser 17,5 mnkr egna 
anläggningstillgångar.

Försäljningsinkomsterna på 20,5 mnkr avser främst bostadsändamål i kvarteret Mumman med 
12,4 mnkr, i Västerbacken med 4,7 mnkr och i Lindbacka med 3,0 mnkr. I samband med 
försäljningar av tomter har ett positivt exploateringsresultat redovisats med 18,0 mnkr som 
används för att finansiera de tillkommande anläggningstillgångarna.

Prognosen för helåret är att investeringsutgifterna uppgår till 60,6 mnkr, varav 38,8 mnkr avser 
kommunala anläggningstillgångar. Ytterligare försäljningar kommer att göras med 31,8 mnkr, 
totalt för helåret 52,3 mnkr . Prognostiserat exploateringsresultat uppgår till 38,1 mnkr, vilket är 
26,6 mnkr högre än budget. En bättre försäljning än tidigare beräknat i budget avser främst 
kvarteret Mumman, Västerbacken och Gävle Strand.
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Exploateringsverksamhet i detalj

Explateringsverksamhet 
i detalj (mnkr)

Redovisning Anl.tillgångar Oms.tillgångar Försäljning Netto Resultat

Gävle Strand etapp 2-3

Budget 0,3 3,3 0,0 -3,6 0,0

Utfall 4,2 0,9 -0,1 -5,2 0,0

Prognos 4,4 3,2 14,2 6,6 13,2

Västerbacken

Budget 2,1 0,0 2,4 0,3 1,5

Utfall 0,0 0,0 4,6 4,6 2,9

Prognos 0,1 0,0 8,0 7,9 5,7

Parkvägen

Budget 5,2 7,6 0,0 -12,8 0,0

Utfall 0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0

Prognos 4,0 3,1 0,0 -7,1 0,0

Hemlingby bostäder

Budget 7,2 2,1 0,0 -9,3 0,0

Utfall 5,8 0,5 0,0 -6,3 0,0

Prognos 7,2 2,1 0,0 -9,3 0,0

Kv Mumman

Budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utfall 0,0 0,0 12,4 12,4 12,4

Prognos 0,0 5,0 12,4 7,4 7,4

Ersbo etapp 1-3

Budget 15,2 1,5 10,5 -6,2 10,2

Utfall 6,7 0,1 0,0 -6,8 0,0

Prognos 13,4 1,6 8,5 -6,5 8,4

Övriga

Budget 11,0 8,7 7,2 -12,5 -0,2

Utfall 0,7 3,4 3,6 -0,5 2,7

Prognos 9,7 6,8 9,2 -7,3 3,4

Summa

Budget 41,0 23,2 20,1 -44,1 11,5

Utfall 17,5 4,9 20,5 -1,9 18,0

Prognos 38,8 21,8 52,3 -8,3 38,1
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8.4 Gävle Stadshus-koncernen

Gävle Stadshus - resultaträkning

Belopp i mnkr 2014-01-01--
2014-08-31

2013-01-01--
2013-08-31

Nettoomsättning 1 720,6 1 722,8

Rörelsens kostnader

Personalkostnader -273,0 -246,2

Övriga externa kostnader -800,3 -891,9

Av- och nedskrivningar -298,7 -252,1

Intäkter från andelar i intresseföretag 4,0

Summa rörelsens kostnader -1 368,0 -1390,2

Rörelseresultat 352,6 332,6

Finansiella intäkter 7,4 2,4

Finansiella kostnader -180,0 -202,5

Summa resultat från finansiella poster -172,6 -200,1

Resultat efter finansnetto 180,0 132,5

Skatter -0,5 0,0

Periodens resultat 179,5 132,5

Hänförligt till

Moderföretagets ägare 178,7 131,9

Minoritetsintresse 0,8 0,6
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Gävle Stadshus - balansräkning

Belopp i mnkr 2014-08-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Programvaror 3,9 4,7

Goodwill 8,1 9,5

12,0 14,2

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 1 026,0 1 014,3

Förvaltningsfastigheter och mark 5 927,3 6 034,2

Maskiner och inventarier 1 718,9 1 785,6

Pågående nyanläggningar 349,1 167,8

9 021,3 9 001,9

Andelar i intresseföretag 241,1 248,8

Andra långfristiga värdepappersinnehav 17,9 17,9

Andra långfristiga fordringar 111,6 109,6

Uppskjuten skattefordran 18,5 25,6

389,1 401,9

Summa anläggningstillgångar 9 422,4 9 418,0

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter 23,9 20,0

Elcertifikat

23,9 20,0

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 78,6 118,3

Fordringar hos Gävle kommun 187,7 149,0

Övriga kortfristiga skulder 39,1 49,3

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 59,1 97,3

Skattefordringar 0,2 1,8

Kortfristiga placeringar 0,0 0,0

364,7 415,7

Kassa och Bank 0,2 0,2

Summa omsättningstillgångar 388,8 435,9

SUMMA TILLGÅNGAR 9 811,2 9 853,9
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Belopp i mnkr 2014-08-31 2013-12-31

EGET KAPITAL, AVSTÄTTNINGAR OCH SKULDER

Aktiekapital 30,0 30,0

Övrigt eget kapital 1 121,7 993,8

Periodens resultat 178,7 131,9

Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare

1 330,4 1 155,7

Minoritetsintresse 42,8 42,0

Summa eget kapital 1 373,2 1 197,7

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande 16,7 16,7

Andra avsättningar 251,5 257,1

Summa avsättningar 268,2 273,8

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 4,2 0,0

Skulder kreditinstitut 736,0 736,0

Skulder till Gävle kommun 6 634,5 6 813,5

Summa långfristiga skulder 7 374,7 7 549,5

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 124,3 236,1

Skuld till Gävle kommun 481,9 404,8

Skatteskulder 0,0 0,1

Övriga skulder 51,3 66,9

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 137,6 125,0

Summa kortfristiga skulder 795,1 832,9

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

9 811,2 9 853,9
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Gävle Stadshus - kassaflödesanalys

Belopp i mnkr 2014-01-01--
2014-08-31

2013-01-01--
2013-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat före finansiella poster 352,6 417,6

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Räntenetto -174,2 -270,0

Övriga ej likvidpåverkande poster 289,4 404,3

Betald skatt 1,0 -0,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

468,8 551,5

Ökning (-)/minskning (+) varulager -3,9 -4,4

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 49,5 -66,6

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder -37,7 -51,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 476,7 428,7

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (-) 0,0 -3,2

Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-) -352,9 -571,6

Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+) 50,5 8,7

Ökning (-)/minskning (+) av finansiella tillgångar -172,6 147,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten -475,0 -418,5

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Utbetald utdelning -1,7 -10,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,7 -10,2

Periodens kassaflöde 0,0 0,0

Likvida medel vid årets början 0,2 0,2

Likvida medel vid periodens slut 0,2 0,2
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Gävle Stadshus - Omsättning och resultat per bolag

Belopp i mnkr
Omsättning 
2014-01-01-
-2014-08-31

Omsättning 
2013-01-01--
2013-08-31

Resultat 
2014-01-
01--2014-
08-31

Resultat 
2013-01-
01--2013-
08-31

Prognos 
2014-01-
01--2014-
12-31

Moderbolag

Gävle Stadshus AB 1,2 1,1 41,7 28,1 30,1

Dotterbolag

Gävle Energi-koncernen 625,7 680,0 79,4 67,2 126,2

AB Gavlegårdarna 723,5 700,9 99,2 84,8 94,7

Gavlefastigheter-
koncernen

343,8 340,1 19,6 21,5 8,5

Gävle Hamn AB 165,4 152,5 5,1 -9,1 9,3

Koncernelimineringar -139,1 -151,8 -65,0 -60,0 -65,0

Total 1720,5 1722,8 180,0 132,5 203,8

*Resultat exkl skatter och minoritetens andelar.

Gävle Stadshus - Investeringar och balanslmslutning per bolag

Belopp i mnkr

Investering 
2014-01-
01--2014-
08-31

Investering 
2013-01-
01--2013-
08-31

Prognos 
2014

Budget 
2014

Balansom
slutn 
2014-08-
31

Balansom
slutn 
2013-08-
31

Moderbolag

Gävle Stadshus 
AB

0,0 0,0 0,0 0,0 1709,9 1599,8

Dotterbolag

Gävle Energi-
koncernen

81,1 47,7 184,0 172,5 2211,2 2168,7

AB 
Gavlegårdarna

114,7 95,6 250,0 270,0 4101,8 4187,3

Gavlefastigheter-
koncernen

142,8 116,4 250,0 362,0 2413,3 2146,7

Gävle Hamn AB 21,7 117,7 193,9 233,9 1229,1 1156,7

Koncernelimineri
ngar

0,0 0,0 0,0 0,0 -1854,1 -1587,6

Total 360,3 377,4 877,9 1038,4 9811,2 9671,6
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9 Bilaga 1 Personalstatistik

Årsarbetare

2014-08-31 2013-08-31

Årsarbetare Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 4762,0 989,2 5751,2 4750,4 1045,6 5796,0

Visstid 345,3 148,3 493,6 349,8 123,0 472,8

Totalt 5107,3 1137,5 6244,8 5100,2 1168,6 6268,8

Antal anställda

2014-08-31 2013-08-31

Antal 
anställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 4966 1002 5968 4960 1060 6020

Visstid 366 157 523 377 128 505

Totalt 5332 1159 6491 5337 1188 6525

Analys
I Gävle kommun har antalet anställda minskat med 34 medarbetare, även antalet årsarbetare 
har minskat med 24,0 årsarbetare jämfört med motsvarande period 2013. Minskningen beror 
bl.a. på att Markbyggarna, genom verksamhetsövergång, övergått från Samhällsbyggnad 
Gävle/Tekniska nämnden till att bolagiseras som dotterbolag till Gavlefastigheter Gävle 
kommun AB. Även Omvårdnad Gävle och Kommunledningskontoret har minskat i antal 
årsarbetare jämfört med motsvarande period 2013. Dock balanseras statistiken av Kultur och 
Fritid Gävle där antal anställda och årsarbetare ökat bl.a. genom Kulturskolan som 1 januari 
2014 övergick till att tillhöra förvaltningen. Även Socialtjänst Gävle har ökat antal anställda och 
årsarbetare genom särskilt avsatta medel för flera nya verksamheter.

Andelen kvinnor och män har inte förändrats sedan motsvarande period 2013, 
procentfördelningen är fortfarande 82 % kvinnor och 18 % män.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Anställningsform Kön 2014-08-31 (%) 2013-08-31 (%) 2012-08-31 (%)

Tillsvidare Kvinnor 95,9 95,8 95,5

Män 98,7 98,6 98,6

Totalt 96,4 96,3 96,0

Visstid Kvinnor 94,3 92,8 93,9

Män 94,4 96,1 96,0

Totalt 94,4 93,6 94,5

Totalt Kvinnor 95,8 95,6 95,4

Män 98,1 98,4 98,4

Totalt 96,2 96,1 95,9

Analys
Den totala genomsnittliga sysselsättningsgraden är relativt samstämmig med motsvarande 
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mätperiod 2013, ökning endast med 0,1 procentenheter. Ökning av sysselsättningsgraden har 
skett på bl.a. Kommunledningskontoret (främst kvinnor) och Omvårdnad Gävle (främst män) 
medan minskning har skett på bl.a. Samhällsbyggnad Gävle samt Kultur och fritid Gävle.

Den högre genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda i jämförelse med 
visstidsanställda beror på att tillsvidareanställda omfattas av heltidsbeslutet, vilket inte gäller 
för visstidsanställda.

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro 2014-07-31 2013-07-31 2012-07-31

Kön Dagar Procent Dagar Procent Dagar Procent

Nettoarbetstid Kvinnor 887953 77,3 878048 77,3 873768 78,2

Män 213182 84,2 212929 83,8 215073 84,3

Totalt 1101135 78,5 1090977 78,5 1088841 79,3

Sjukdom totalt 
antal dagar

Kvinnor 71739 6,2 63765 5,6 57762 5,2

Män 8204 3,2 8334 3,3 7169 2,8

Totalt 79943 5,7 72099 5,2 64931 4,7

Barnledighet Kvinnor 47125 4,1 50454 4,4 48284 4,3

Män 5930 2,3 5055 2,0 5046 2,0

Totalt 53055 3,8 55509 4,0 53330 3,9

Semester/Ferier Kvinnor 101594 8,8 99870 8,8 95169 8,5

Män 19838 7,8 20129 7,9 20177 7,9

Totalt 121432 8,7 119999 8,6 115346 8,4

Studier Kvinnor 5792 0,5 7743 0,7 7357 0,7

Män 1225 0,5 1594 0,6 2047 0,8

Totalt 7017 0,5 9337 0,7 9404 0,7

Övrig frånvaro Kvinnor 34709 3,0 35909 3,2 34937 3,1

Män 4873 1,9 5939 2,3 5508 2,2

Totalt 39582 2,8 41848 3,0 40445 2,9

Analys
Jämfört med motsvarande mätperiod 2013 är den totala nettoarbetstiden oförändrad sett till 
procentenheterna, 78,5%.

Gällande frånvaron fortsätter antal sjukdagar att öka i samma takt sedan 2012, dvs. med 0,5 
procentenheter. Av rapporterad statistik för delår 2 står Omvårdnad Gävle för den största 
ökningen av antal sjukdagar, både för män och kvinnor. Även för Socialtjänst Gävle har antal 
sjukdagar ökat om än marginellt. På de flesta resterande förvaltningar har sjukdagarna minskat, 
Utbildning Gävle och Näringsliv och arbetsmarknad Gävle saknar historiskt jämförbara siffror 
med anledning av ny förvaltningsorganisation 2014-01-01.

I stort sätt all resterande frånvaro har minskat, om än marginellt, jämfört med motsvarande 
period 2013. Dock har semetser/ferier ökat med 0,1 procentenheter. I jämförelse med 2012 och 
2013 visar barnledigheten på tendenser, om än små, till att jämnas ut mellan könen.



51

Övertid

2014-08-31 2013-08-31

Kön Antal 
timmar

Utbetald 
ersättning

Beräknad 
kostnad 

för 
övertid i 

tid

Antal 
timmar

Utbetald 
ersättning

Beräknad 
kostnad 

för 
övertid i 

tid

Fyllnadstid Kvinnor 15550 2033 746 23127 2915 1010

Män 1411 197 38 2049 295 50

Totalt 16961 2230 784 25176 3210 1060

Enkel 
övertid

Kvinnor 5310 849 711 5324 826 664

Män 1109 238 83 1392 297 98

Totalt 6419 1087 794 6716 1123 762

Kvalificerad 
övertid

Kvinnor 10056 2824 1002 15056 4490 957

Män 5293 1523 470 9276 2513 822

Totalt 15349 4347 1472 24332 7003 1779

Analys
De beräknade kostnaderna för övertid i tid beräknas för arbetad fyllnads- och övertid som ej 
utbetalts som ersättning.

Antal timmar för övertid, främst kvalificerad övertid, och fyllnadstid i Gävle kommun har 
minskat sedan motsvarande period 2013. Det innebär en minskad kostnad, totalt för fyllnadstid 
och övertid, med 4,2 mkr sedan motsvarande period 2013. De flesta förvaltningarna visar på en 
nedåtgående trend, Omvårdad Gävle är den förvaltning där övertid och fyllnadstid har minskat 
mest. Socialtjänst Gävle tenderar dock att öka övertid och fyllnadstid något. Utbildning Gävle 
och Näringsliv och arbetsmarknad Gävle saknar historiskt jämförbara siffror med anledning av 
ny förvaltningsorganisation 2014-01-01.

Likt tidigare år arbetar kvinnor fyllnadstid i högre grad än män vilket beror på att kvinnor, i 
större utsträckning än män, arbetar deltid.
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Tjänsteskrivelse – Delårsrapport 2 2014

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta

att Utbildningsnämnden så långt möjligt arbetar med att minska årets underskott 

att Socialnämnden så långt möjligt arbetar med att minska årets underskott 

att Omvårdnadsnämnden arbetar med att minska årets underskott 

att Kultur- och fritidsnämnden arbetar med att minska årets underskott

att Tekniska nämnden inom nämndens budgetram hanterar det underskott som 
uppkommit inom Markbyggarna före avyttringen till Gavlefastigheter, samt att 
nämnden i nästa månadsrapport till kommunstyrelsen redovisar en årsprognos 
inklusive effekt av inarbetat underskott inom Markbyggarna

att nämnder och bolag i samband med månadsrapporteringen till 
kommunstyrelsen avlämnar skriftliga rapporter med kommentarer över 
resultatutvecklingen  

att uppmana alla nämnder och bolag att särskilt följa kostnadsutvecklingen

att uppmana alla nämnder och bolag att även fortsättningsvis ha en mycket 
god uppföljning av målen och uppdragen, och då särskild uppmärksamhet på 
de mål, där måluppfyllelsen ej nås, och de uppdrag där aktiviteter inte 
redovisats per augusti
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att i övrigt med godkännande lägga redovisad delårsrapport 2 och årsprognos 
till handlingarna.

Kommunstyrelsen förslås för egen del besluta

att skadeersättningen från Garantiförsäkring PLUS utbetalas till kommunen 
per omgående, att intäkten bokförs inom finansförvaltningen samt att likviden 
tillförs kommunens likvida medel på koncernvalutakontot. Ränteintäkterna 
tillfaller finansförvaltningen.

att med anledning av konstaterade större volymökningar än beräknat inom 
förskole- och skolverksamhet utöka Utbildningsnämnden kommunbidrag 2014 
med 14,1 mnkr med finansiering av under Finansförvaltningen budgeterat 
anslag för ändamålet. Nämnden har i sin helårsprognos inräknat detta tillskott 
i sin resultatredovisning.

Ärendebeskrivning
Delårsrapport 2 omfattar perioden januari - augusti samt helårsprognos för 
kommunen, stadshuskoncernens bolag och Gävle Vatten. Vid delårsrapport 2 
görs en sammanställd redovisning (koncernredovisning) för resultat, finansiell 
ställning samt kassaflöde för den samlade verksamheten i kommunkoncernen. 
Intressebolag och kommunalförbund ingår i rapporteringen. Delårsrapporten 
innehåller uppföljning av kommunövergripande mål, nämnds- och bolagsmål, 
uppföljning av resultat och finansiell ställning, driftbudget, investeringsbudget 
samt årsprognos för kommunen, nämnder och bolag. Vidare kommenteras de 
finansiella målen och balanskravet. För respektive nämnd och bolag redovisas en 
verksamhetsrapport med måluppfyllelse, ekonomiskt utfall och årsprognos. 

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har sammanställt delårsrapport 2 2014. 
I tjänsteskrivelsen sammanfattas rapporten. Rapporten bifogas i två delar, 
förvaltningsberättelsen samt verksamhetsrapporter för nämnder och bolag. 
Gemensamma nämnden har inte beaktats i denna rapport eftersom den är i ett 
uppstartskede. 

Kommunövergripande mål
Genom att arbeta med en modell för balanserad styrning i olika perspektiv ges 
begreppet god ekonomisk hushållning en innebörd då såväl finansiella som 
verksamhetsmässiga mål formuleras. Målformuleringsprocessen innebär att 
kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande mål, finansiella och 
verksamhetsmässiga. Antalet perspektiv är fyra:

 Medborgare/brukare/kunder, 3 övergripande mål
 Medarbetare, 3 övergripande mål 
 Hållbart samhälle, 5 övergripande mål 
 Ekonomi, 5 övergripande mål
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Verksamheterna har inför 2014 brutit ned de kommunövergripande målen till 
nämnds- och bolagsmål. Utgångspunkten för bedömningarna om måluppfyllelse 
är resultat och bedömningar utifrån inrapportering från nämnder och bolag samt 
uppföljning av indikatorer. För de ekonomiska/finansiella målen är 
bedömningen gjord främst baserade på en övergripande utveckling i kommun 
och kommunkoncern. Graden av bedömd måluppfyllelse är gjord per 2014-08-
31 och kan ses som en sammanvägning av faktiskt uppmätta resultat samt 
bedömningar. En helårsprognos har lämnats på bedömd måluppfyllelse på 
helårsbasis.

För målen inom perspektivet medborgare och kunder bedöms tre av tre mål som 
delvis uppnådda per augusti. För de tre målen inom perspektivet medarbetare 
bedöms ett mål uppnått och två mål som delvis uppnådda per augusti. För de 
fem målen inom perspektivet hållbart samhälle bedöms fyra som delvis 
uppnådda och ett som uppnått per augusti. För de fem målen inom perspektiv 
ekonomi kan tre mål inte bedömas på utfall för perioden januari-augusti utan 
bedömningen sker med helårsprognosen som underlag. Två mål har uppnåtts per 
augusti. 

För helåret 2014 bedöms måluppfyllelsen inom perspektiven medborgare och 
brukare samt medarbetare visa samma nivå av måluppfyllelse som redovisats för 
augusti. För hållbart samhälle bedöms ytterligare ett mål nå måluppfyllelse på 
helårsbasis. Av de fem ekonomiska målen bedöms tre uppnås på helårsbasis och 
två delvis uppnås på helårsbasis. Utfallet per augusti styrker denna bedömning.

God ekonomisk hushållning 
Kommunen skall enligt kommunallagen ange dels finansiella mål, dels 
verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Verksamhetsmålen återfinns främst under perspektiven medborgare/brukare, 
hållbart samhälle samt medarbetare. De finansiella målen under perspektivet 
ekonomi sätter fokus på resultaträkning, balansräkning och kassaflöden. Målen 
har fastställts i kommunplanen för år 2014. Målen styr mot rimliga överskott, 
rimlig skuldsättning, rimlig förmögenhet och självfinansiering av investeringar. 
De bakomliggande diskussionerna kring dessa finansiella målsättningar är att 
uppnå god kostnadskontroll, skapa ekonomiskt handlingsutrymme, fördela 
investeringsutrymme med hänsynstagande till de olika verksamheternas behov 
samt ha kontroll på skuldsättningen. Avsikten med dessa finansiella 
målsättningar är att skapa en kontrollerad finansiell utveckling och tillväxt i 
balans.

Utifrån måluppfyllelsen för de olika perspektiven bedöms Gävle kommun ha 
god ekonomisk hushållning. Dock har flertalet mål endast delvis uppnåtts, samt 
att ett antal enskilda nämnder uppvisar underskott mot budget. Verksamheterna 
bör även ytterligare tydliggöra i vilken mån insatta resurser utnyttjas effektivt.

Avstämning balanskrav 
Riksdagen bestämde redan år 2000 att såväl kommuner som landsting skall ha 
balans i sin ekonomi. År 2004 antog riksdagen det mer omfattande förslaget om 
god ”God ekonomisk hushållning” med tillämpning första gången 
räkenskapsåret 2005. Tolkningen av balanskravet är att intäkterna skall överstiga 
kostnaderna. Från intäkterna skall frånräknas realisationsvinster.
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RESULTATRÄKNING (mnkr) Utfall 
1408

Utfall 
1308

Budget 
2014

Prognos 
2014

Bokslut 
2013

AVSTÄMNING 
BALANSKRAV

     

Årets resultat 305,2 202,5 83,5 197,1 122,7
Avgår realisationsvinster -8,0 -4,9 -1,0 -8,0 -11,8
Årets resultat, enligt 
balanskravets definition 

297,2 197,6 82,5 189,1 110,9

Prognosen visar att kommunen uppnår balanskravet 2014. 

Kommunkoncernens resultat och finansiella ställning
För perioden januari - augusti uppgår resultat efter finansnetto och före 
minoritetsandelar och skatt till 470,6 (362,9) mnkr för kommunkoncernen.
Tillgångarna har sedan årsskiftet ökat med 60,5 mnkr och balansomslutningen 
uppgår per augusti till 14 248 mnkr. Soliditeten uppgår till 35,3 % vilket är en 
förbättring med 3,2 procentenheter sedan bokslut 2013. Kommunens resultatnivå 
väntas sjunka under hösten och koncernens investeringar och balansomslutning 
väntas öka ytterligare framöver vilket gör att soliditeten sannolikt kommer att 
sjunka fram till årsskiftet.  Gävle Vatten ABs resultat uppgick till 0,0 (0,0) mnkr 
efter justering för periodens överuttag på ca 16 mnkr. Helårsprognosen är ett 
nollresultat, efter justering för beräknat överuttag på 4,5 mnkr.

Gävle Stadshuskoncern
Resultatet efter finansnetto för Gävle Stadshuskoncern för perioden januari - 
augusti uppgår till 180,0 (132,5) mnkr. Prognostiserat resultat efter finansnetto 
för Stadshuskoncernens bolag uppgår till 203,8 mnkr jämfört med budget på 
176,4 mnkr. Bolagen har under 2014 anpassat sin redovisning till nya regler, s.k 
K3-regelverket, vilket för vissa bolag innebär ett högre redovisat resultat liksom 
högre investeringsutfall jämfört med föregående år. Gavlefastigheter-koncernen, 
Gävle Energi-koncernen, Gävle Hamn AB, AB Gavlegårdarna samt Gävle 
Stadshus AB visar alla ett prognostiserat resultat som överstiger årsbudget.
Investeringarna uppgår per augusti till 360 (377) mnkr. Helårsprognosen uppgår 
till 878 mnkr jämfört med budget 1038 mnkr. Största avvikelsen redovisar 
Gavlefastigheter-koncernen.

Kommunens resultat, driftbudget och investeringar
Resultatet för kommunen för perioden januari- augusti uppgår till 305,2 
(202,5) mnkr. Prognostiserat årsresultat för kommunen uppgår till 197,1 mnkr 
jämfört med budget på 83,5 mnkr. Budgeterat resultat har sänkts från 120,7 
mnkr till 83,5 mnkr efter kommunfullmäktiges beslut i juni att ombudgetera 
exploateringsresultat med -37,2 mnkr. Exploateringsresultat och reavinster 
prognostiseras till 46,1 mnkr jämfört med budget 12,5 mnkr. Exklusive 
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exploateringsresultat och reavinster uppgår prognostiserat resultat till 151,0 
mnkr, 80,0 mnkr över budgeterat resultat på 71,0 mnkr. 

Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på -20,0 mnkr, främst på 
grund av volymökningar jämfört med budget inom förskola och grundskola.

Omvårdnadsnämnden visar ett underskott på -20,0 mnkr, framför allt inom 
hemtjänsten. Åtgärdsprogram pågår inom nämnden. 

Socialnämnden prognostiserar ett sammantaget underskott på -8,0 mnkr. Externa 
placeringar av unga vuxna och vuxna visar underskott medan försörjningsstöd 
visar överskott. 

Under årets två första månader bedrevs Markbyggarnas verksamhet inom 
Tekniska nämnden. Verksamheten genererade ett underskott under denna tid på 
-2,2 mnkr. Från och med första mars har verksamheten bolagiserats och 
redovisas därefter under namnet Markbyggarna AB ingående i Gavlefastigheter-
koncernen. Nämnden har inte kommenterat hur det uppkomna underskottet per 
februari ska hanteras. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att 
Tekniska nämnden som ansvarat för verksamheten under den tid underskottet 
uppkom under januari-februari, ska inarbeta underskottet i nämndens 
sammantagna verksamhet under 2014 och redovisa effekten till 
kommunstyrelsen i kommande månadsrapport. 

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott på -0,2 mnkr.

Överskott visar Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, +22,1 mnkr, främst 
beroende på statsbidrag för flyktingmottagande. Analys pågår om delar av 
överskottet från statsbidrag för flyktingmottagandet ska periodiseras över en 
lägre tidsperiod. Detta skulle i så fall kunna sänka nuvarande helårsprognos. 

Finansförvaltningen visar ett överskott mot budget på +108,3 mnkr, främst 
beroende på en budgetpost för obalanser hos nämnderna, +40,0 mnkr, skatter 
och generella statsbidrag +53,9 mnkr, skadeersättning från Garantiförsäkring 
PLUS +36,5 mnkr samt finansnetto -23,6 mnkr (varav nedskrivning av 
lånefordran Bomhus Folkets Hus -9,5 mnkr).

Enligt försäkringsvillkoren för GarantiförsäkringPLUS, i det delägda 
försäkringsbolaget Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB (KSFAB), 
utbetalas en ersättning till Gävle kommun om den årliga ökningen i nettokostnad 
för äldreomsorg/invånare överstiger 5,20%. Enligt statistik från SCB är 
ökningen från 2012 till 2013 i nettokostnad/invånare 7,993% för Gävle 
kommun. Därmed utgår skadeersättning till Gävle kommun då den faktiska 
ökningen överstiger 5,20%. Beräknad skadeersättning för Gävle kommun är 
36 453 776 kr. 

Försäkringsbolaget föreslår kommunen följande möjliga hantering:
 Utbetalning från KSFAB till kommunen
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 Utbetalning från KSFAB till kommunen i form av fondandelar som som 
sätts in i den egna fonden ”Global Dynamic Allocation 90”, för att 
användas för framtida ändamål.

 Utbetalning från KSFAB till kommunen som återför beloppet till 
bolaget i form av aktieägartillskott.

KSFAB ber kommunen återkomma med besked. 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att skadeersättningen 
utbetalas till kommunen per omgående, att intäkten bokförs inom 
finansförvaltningen samt att likviden tillförs kommunens likvida medel på 
koncernvalutakontot. Ränteintäkterna tillfaller finansförvaltningen.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 2 2014 – förvaltningsberättelse
Delårsrapport 2 2014 – verksamhetsrapporter från nämnder och bolag

Germund Jonsson
Ekonomi och Finanschef
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K O M M U N R E V I S I O N E N  

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

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

per.marsell@gavle.se  

Gävle kommuns delårsrapport 2, 2014 

Vi bedömer att delårsrapporten i stort uppfyller de lagstadgade kraven och 
därmed också god redovisningssed.  
 
Avvikelser från regelverk och god redovisningssed. 
RKR 13.1 Redovisning av hyres- och leasingavtal. All leasing redovisas som 
operationell leasing. 
 
RKR 8.2 Sammanställd redovisning. Det delägda kommunala försäkringsbola-
get Kommungaranti Skandinavien Försäkring AB redovisas utifrån faktiskt 
ägd substans i stället för proportionell ägarandel. 
 
RKR 11.4 Materiella anläggningar. Ingen anpassning av redovisningen till 
komponentavskrivningar har gjorts inom Gävle kommun. 
 
RKR 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning. 
Gävle kommun har anpassat redovisningen till denna rekommendation med 
ett undantag, tre ränteswappar i kommunen relaterar till externa lån i Gävle 
Stadshus AB. Arbete pågår att överföra dessa tre ränteswappar från kommu-
nen till Gävle Stadshus AB, i syfte att kunna uppfylla rekommendationen i års-
bokslut 2014. 
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Redovisningsprinciper koncernbolagen: 
Följande bolag har inte anpassat sin finansiella rapportering till K3-
regelverket: Gästrike Vatten, Gävle Vatten, Gästrike Återvinnare samt Gästrike 
Ekogas. Detta har ingen materiell effekt för redovisningen. 
 
De mest väsentliga iakttagelserna från granskningen kommenteras nedan.  
 

Balansräkning 
Bokslutsdokumentationen överlämnades till revisorerna enligt tidplan.  
Helhetsintrycket är gott vad gäller underlagens kvalitet. Variationerna i un-
derlagens kvalitet mellan förvaltningarna är ganska stor.  
Ansvaret för dokumentationen av respektive balanskonto har dock tydlig-
gjorts. Den vanligaste bristen är att verifierande underlag inte bifogas specifi-
kationen eller att förklarande text med hänvisning till verifierande underlag 
saknas på bokslutsbilagan. 
  
Lån utan säkerhet 
I årsbokslutet hade kommunen en lånefordran på Bomhus Folket Hus förening 
på 15,4 mnkr. Enligt reversen var någon säkerhet inte ställd. Sett till låntaga-
rens ekonomiska förhållanden var kommunens fordran kraftigt övervärderad. 
En värdering av fastigheten gjordes 2013. Bedömt värde var 4,2 mnkr. En 
nedskrivning gjordes vid delårsrapport 1 2014 med 9,5 mnkr. Kommunfull-
mäktige beslutade i september 2014 att efterge de i kommunens räkenskaper 
redan nedskrivna beloppet. Beslutet innebär att en likvidationsplikt för Bom-
hus Folketshusförening undanröjs. En ny lånehandling har upprättats men har 
ännu inte diarieförts i daterat och underskrivet skick. 
 
Avklippsproblematik 
Dagbokföringsrutinen påverkas av att systemet är öppet för bokföring efter 
månadsskiftet. I föreliggande delårsbokslut kom ca 68,6 mnkr felaktigt in på 
perioden beroende på att bankinbetalningar automatiskt bokförs på månaden 
då den fortfarande är öppen. Detta borde gå att hantera i systemet och vara 
åtgärdat inför årsbokslutet.                        
Samma fel uppstod vid delårsbokslutet 2013, men hanterades korrekt i års-
bokslutet. Kontot i balansräkningen är bank slag 1922. 
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Kundreskontran  
I delårsbokslutet har en uppskattning och reservering gjorts av osäkra ford-
ringar på 5,3 mnkr. En princip för reservering av osäkra kundfordringar är 
under framtagande.    
 
Anläggningsreskontran 
Avvikelse mellan anläggningsreskontran och balansräkningen. 
En differens på 41 tkr har noterats. Den är under utredning och Agresso har 
kopplats in för att rätta till felet.     
 
Kommunbidraget 
Kommunbidraget bör vara exkluderat i balansrapporterna eftersom det inte 
berör det externa bokslutet. Anvisningarna till förvaltningarna för boksluts-
bilagorna är att specificera och periodisera kommunbidraget på balansräk-
ningen.  

Övrigt 

Iakttagelserna från granskningen av bokslutsbilagorna kommer i detalj att tas 
upp med kommunledningskontorets ekonomiavdelning. 

 
Resultaträkningen 
 
Det är önskvärt att det går att få fram standardiserade rapporter ur systemet, 
som utgör underlag för delårsrapport och även för årsbokslutet, som stämmer 
utan att justeringar behöver ske. 
 
Övriga granskningsområden 
 
Markbyggarna 
Den 28/2 2014 övergick verksamheten Markbyggarna från Tekniska nämn-
den Gävle kommun till ett dotterbolag under Gavlefastigheter Gävle kommun 
AB. Verksamheten lades i ett nytt dotterbolag. 
De faktiskt bokförda värdena per den 28 februari 2014 ligger till grund för 
köpeskillingen. 
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Det saknas ett formellt köpeavtal mellan Tekniska nämnden/Kommun-
styrelsen och Markbyggarna AB. Exempel på sådant som inte är reglerat är 
pensionsåtaganden och övertagna garantiåtaganden. Pensionsskulden för 
tiden 1998-2014 fanns inte i Markbyggarnas balansräkning, utan redovisas 
centralt i kommunen. Pensioner intjänade före 1998 finns i kommunens totala 
ansvarsförbindelse. Av personalen var vid övertagandet 47 % över 50 år och 
andelen över 60 år var 18 %. Avsatt belopp för garantiåtaganden för arbeten 
gjorda i kommunens regi kan vara för lågt eller för högt beräknade.  
 
Det underskott på -2,2 mnkr som Tekniska nämnden har upparbetat under 
januari-februari 2014 har Kommunstyrelsen ålagt nämnden att inarbeta i sitt 
resultat. Det framgår inte av delårsrapporten hur det ska göras. 
 
Vid årsskiftet kommer ytterligare två verksamheter att läggas som dotterbolag 
till Gavlefastigheter Gävle kommun AB. Det gäller parkeringsverksamheten 
från Tekniska nämnden samt Rörbergs flygplats från Kommunstyrelsen. Revi-
sionen rekommenderar att köpeavtal som reglerar parternas åtaganden 
skrivs. 
 
Fördelning av statsbidrag för flyktingmottagning mellan nämnder och år 
I delårsrapporten tillämpas ett beslut från Utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden från 2013 om fördelning av statsbidrag från Migrationsverket. 
Beslut har nu tagits i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden om en annan 
fördelningsmodell som kommer att gälla för 2014 i sin helhet. Det innebär en 
höjning med 25 % per elev för samtliga skolformer +100/person för vuxenut-
bildningen. Det innebär att ytterligare 5,7 mnkr kommer att omfördelas till 
Utbildningsnämnden för helåret 2014.  
Periodiseringsfrågan mellan åren är ännu inte löst. Den kommer enligt När-
ingslivs- och Arbetsmarknadsnämnden att lösas innan årsskiftet. Statsbidraget 
utbetalas under 2 år, men kostnaderna sträcker sig betydligt längre så. Enligt 
god redovisningssed fördelas bidraget i takt med att kostnaderna tas. Enligt 
SKL ska de statliga bidragen täcka kostnader för 3,5 år. 
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Två gemensamma nämnder som inte har berörts i delårsrapporten. 
Den ena är gemensam nämnd för verksamhetsstöd tillsammans med övriga 
gästrikekommuner. Gävle kommun är värdkommun för nämnden och ska re-
dovisa budget och utfall. Det finns ingen budget för 2014. Nämnden befinner 
sig i ett uppstartskede. 
 
Den andra gemensamma nämnden gäller företagshälsovård där landstinget är 
huvudman. Under 2014 har landstinget Dalarna varit en part fram till 30 april. 
Avvecklingen innebär att ett underskott ska regleras av landstinget Dalarna. 
Från den 1 maj är Gävle kommun och landstinget de två parterna i nämnden. 
Från 2015 ansluts ytterligare tre kommuner. Gävle skall redovisa sina kostna-
der för verksamheten, vilket görs under Kommunstyrelsen. 
 

Måluppfyllelse 
 
Kommun- och nämndsmål 
Två mål inom Omvårdnadsnämnden bedöms inte bli uppnådda.  
 
Under ekonomiperspektivet finns två indikatorer som inte anses bli uppfyllda. 
Den ena är att Omvårdnad Gävle ska ha en ekonomi i balans vilket inte har 
uppfyllts för delåret-7,9(-29,9) mnkr och prognosen för helåret beräknas till 
 - 20 mnkr. Den andra är kostnadsutvecklingen där målvärdet är -2 % och ut-
fallet -0,9 %.  
 
Under perspektivet hållbart samhälle finns ett mål som bl. a handlar om en bra 
livskvalitet för äldre, där indikatorerna handlar om nattfasta samt bedömd 
munhälsa. Ingen av indikatorerna uppnås för delåret. På helårsbasis kommer 
andelen kunder på särskilt boende med kortare nattfasta än 11 timmar delvis 
att uppnås . 
 
Tekniska nämndens mål som handlar om att anläggningar underhålls på ett 
långsiktigt och ekonomiskt hållbart sätt kommer inte att uppfyllas. Indikato-
rerna hållbarhet asfaltsbeläggning, antal år där målvärde är 30 år och utfall 
38. Trafiksignaler, maximal ålder mål 19 år och utfall 25. 
 
Socialnämndens ekonomimål, Socialtjänst Gävle ska aktivt samarbeta med 
andra möjliga aktörer för att minska förvaltningens kostnader. 
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Indikatorn antalet externa placeringar av barn och unga, 0-20 år ligger på en 
hög nivå för perioden och målvärdet för helåret kommer inte att nås. 
Indikatorn för antalet externa vårddygn kommer heller inte nås. 
 
Under Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden uppfylldes inte målet att 
Gävle ska uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag.   
Utfallet blev 235. Målvärdet var 198. 
 
Sjukfrånvaron totalt* för kommunen har ökat med 0,36 % procentenheter 
från 5,7 % till 6,06 % i jämförelse med motsvarande period förra året. För 
kvinnor så har sjukfrånvaron ökat med 0,4 procentenheter medan männens 
sjukfrånvaro har minskat något med 0,1 procentenheter.  
Av åldersgrupperna ökar sjukfrånvaron mest för gruppen 29 år eller yngre 
samt för gruppen 30-49 år. 
 
De förvaltningar som ökat sin sjukfrånvaro är Omvårdnadsnämnden och Soci-
alnämnden. Utbildningsnämnden och Näringsliv - och arbetsmarknadsnämn-
den saknar jämförbar statistik från motsvarande period 2013 med anledning 
av den nya förvaltningsorganisationen 2014-01-01. 
Med ökande sjukfrånvaro är det en stor brist att inte kunna analysera. Det gör 
det omöjligt för arbetsgivaren att se om åtgärder kan vidtas för att vända ut-
vecklingen. 
 
När det gäller ekonomiperspektivet kan vi konstatera att kommunstyrelsen 
och vissa nämnder saknar en övergripande målformulering om god ekono-
misk hushållning och att verksamheten skall bedrivas inom tilldelad ram. Det 
innebär att redovisningen av måluppfyllelsen per nämnd i ekonomiperspekti-
vet inte blir jämförbar nämnderna emellan. Med tanke på att god ekonomisk 
hushållning är ett krav enligt kommunallagen 8 kap 1§ är det önskvärt att 
samtliga nämnder har detta som ett uttalat mål. 
 
 
 
 
 
* Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl 
tillsvidare- som visstidsanställda.  
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Finansiella mål 
 
Av fem finansiella mål har endast två gått att bedöma i delårsbokslutet. 
 
De två mål som har kunnat mätas gäller kommunkoncernens soliditet samt att 
kommunkoncernens skuldsättningsnivå inte bör överstiga 100 000 kr. Båda 
dessa mål anses ha uppfyllts för perioden. 
Prognosen för helåret har lämnats på samtliga finansiella mål: 
  

1) Verksamhetens nettokostnader, exklusive realisationsvinster/förluster 
får långsiktigt inte öka i snabbare takt än intäkterna från skatter, gene-
rella bidrag och utjämning. 

Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas på helårsbasis.  Bedömningen 
har prognosen som underlag. I helårsprognosen ökar verksamhetens netto-
kostnader med 4,9 % jämfört med föregående år medan skatteintäkter, gene-
rella bidrag och utjämning ökar med 5,9 % 
 

2) Årets resultat exklusive realisationsvinster/förluster ska under plane-
ringsperioden i genomsnitt uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter, 
generella bidrag och utjämning. 

Målet bedöms på helårsbasis med prognosen som underlag. Bedömningen är 
att målet kommer att uppnås för året. I helårsprognosen uppgår årets resultat 
exklusive exploateringsresultat och reavinster till 151 mnkr vilket motsvarar 
3,1 % av skatter, generella bidrag och utjämning. De senaste fyra åren uppgår 
dock årets resultat exklusive exploateringsresultat och reavinster till 1,9 % av 
skatter, generella statsbidrag och utjämning vilket innebär att målet 2 % inte 
uppnås. 
 

3) Kommunkoncernen ska efterstäva en långsiktig tillväxt i balans och det 
övergripande målet är att bibehålla kommunkoncernens soliditet. 

Målet har uppfyllts för perioden t o m augusti. Kommunkoncernens soliditet 
inklusive ansvarsförbindelsen uppgick då till 19,3 %. Såväl primärkommunen 
som flertalet bolag visar ett förhållandevis högt resultat per augusti i jämförel-
se med helårsprognosens resultat. Resultatnivån kommer att sjunka markant 
under resten av året. Under hösten tillkommer investeringar och nyupplåning, 
vilket innebär en försämring av koncernens likviditet. Dock bedöms likvidite-
ten kunna bibehållas på föregående års nivå, vilket innebär att målet sannolikt 
uppnås på helårsbasis. 
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4) Kommunkoncernens skuldsättningsnivå bör inte överstiga 100 000 kr 

per invånare. 
Målet har uppnåtts för augusti med en skuldsättningsgrad på 99 398 kr per 
invånare. Skuldsättningsgraden har påverkats positivt av minskade skulder 
och ansvarsförbindelser samt att antalet invånare ökat mer än planerat. Den 
långsiktiga upplåningen kommer att öka under hösten med anledning av på-
gående investeringar. Skuldsättningsnivån kommer dock inte öka i samma 
takt som budgeterat och målet bedöms därmed bli delvis uppfyllt. 
 

5) Nettoinvesteringar, inklusive investeringar hos kommunala bolag, rikta-
de mot kommunens skattefinansierade verksamhet bör till 100 procent 
vara självfinansierad sett över en femårsperiod.  

Självfinansieringsgraden uppgår till 85 % på årsbasis 2014 med prognoserna 
som underlag och 90 % under den senaste femårsperioden. Bedömningen är 
att målet kommer att ligga över budgeterad nivå, men att 100 % inte kommer 
att uppnås. Detta mål fokuserar på rent skattefinansierade investeringar där 
kostnaden för avskrivningar, räntor och drift för lång tid ska bäras av skattein-
täkterna. Målet bedöms delvis uppnås. 

Resultatutvecklingen 

Resultatutvecklingen är väl beskriven i delårsbokslutet. Fem nämnder håller 
sig inte inom av kommunfullmäktige beslutade ramar. För helåret (prognos) 
visar fem nämnder underskott. Det är: Tekniska nämnden, Markbyggarna -2,2 
mnkr, Utbildningsnämnden -20 mnkr, Socialnämnden -8 mnkr, Kultur- och 
fritidsnämnden -0,2 mnkr samt Omvårdnadsnämnden -20 mnkr. Tillsammans 
visar de ett underskott på -50,4 mnkr. 
 
Balanskravet 
Balanskravet, det lagstadgade kravet på ett positivt resultat, är uppfyllt. 
 
 
 
Per Mårsell Eva Sundin 
Revisor Revisor 
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 Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum  2014-10-07

§171:  Överlämnande av handlingar - Gemensam nämnd för 
företagshälsovård

Delges: Kommunfullmäktige
Dnr 14KS319 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

att patientjournaler lagrade i patientdatasystemet Asynja för tiden 2002 till 2014-04-30 överlämnas 

till den gemensamma nämnden för företagshälsovård

att samtliga företagsjournaler som ingår i patientdatasystemet Asynja 2002 – 2014 överlämnas till 

den gemensamma nämnden för företagshälsovård

att patientjournaler på papper rörande anställda födda från och med 1938 och senare överlämnas till 

den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt

att patientjournaler på papper rörande anställda födda 1937 och tidigare överlämnas till 

arkivmyndigheten i Gävle kommun. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16 § 207 att inrätta en gemensam nämnd för 

företagshälsovård mellan Gävle kommun och Landstinget Gävleborg från 1 maj 2014 varav 

patientjournaler behöver hanteras och överlämnas till den nya nämnden

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Överlämnande av handlingar - Gemensam nämnd för företagshälsovård

 Bilaga - Kommunhälsans arkiv
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Gävle kommun   Kommunledningskontoret   801 84 Gävle   Besök Stadshuset, Drottninggatan 22
Växel 026-18 80 00   gavle.kommun@gavle.se   www.gavle.se

                                                             Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse – Överlämnande av handlingar - 
Gemensam nämnd för företagshälsovård

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att patientjournaler lagrade i patientdatasystemet Asynja för tiden 2002 till 
2014-04-30 överlämnas till den gemensamma nämnden för företagshälsovård

att samtliga företagsjournaler som ingår i patientdatasystemet Asynja 2002 – 
2014 överlämnas till den gemensamma nämnden för företagshälsovård

att patientjournaler på papper rörande anställda födda från och med 1938 och 
senare överlämnas till den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt

att patientjournaler på papper rörande anställda födda 1937 och tidigare 
överlämnas till arkivmyndigheten i Gävle kommun.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16 § 207 att inrätta  en gemensam 

nämnd för företagshälsovård mellan Gävle kommun och Landstinget 

Gävleborg från 1 maj 2014.

Patientjournaler behöver hanteras och överlämnas till den nya nämnden.

Patientjournaler lagrade i patientsystemet Asnya (tidigare Prof Doc) för tiden 

2002 till 2014-04-30 omfattar såväl anställda som tidigare anställda.

Företagsjournaler som ingår i Asynja 2002 -2014 innehåller information om 

arbetsplatsbesök.

Patientjournaler på papper rörande anställda födda från och med 1938 och 

senare är en del av den elektroniska journalen och båda delarna ska därmed 

ses som en journal. De överlämnade pappersjournalerna föreslås bli förvarade 

hos arkivmyndigheten i Gävle kommun och på Stadsarkivet. Ansvaret för 

utlämnande och eventuellt beslut om gallring kommer därmed att ligga på den 

gemensamma nämnden. Hantering av pappersjournalerna ska regleras i ett 

avtal mellan Företagshälsovården och Stadsarkivet i Gävle kommun.

Patientjournaler på papper rörande anställda födda 1937 och tidigare 



överlämnas till arkivmyndigheten i Gävle kommun. Ansvar för utlämnande 

och eventuellt beslut om gallring kommer därmed att ligga på 

arkivmyndigheten.

Beslutsunderlag
Kommunhälsans arkiv - beskrivning

Anita Svensson
Administrativ chef



2014-09-24 
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Beskrivning över innehåll i patientjournalsystemet 

Verksamhet: Kommunhälsan startade sin verksamhet våren 1975 och 

tillhörde då personalkontoret. Ingen liknande funktion fanns i kommunen 

innan dess. Syftet för verksamheten är att vara företagshälsovård för Gävle 

kommuns anställda. Under 90-talet beslöt Gävle kommuns ledning att 

Kommunhälsan skulle tillhöra serviceförvaltningen. Från början av 2000-talet 

har den lytt under kommunledningskontoret. 

Den digitala hanteringen: Digital hantering började med systemet Prof 

Doc år 2002. Man upphörde då med att föra in information i 

pappersjournalerna och använde sig enbart av Prof Doc. Man scannade inte in 

äldre journaluppgifter. I vissa fall gjordes dock sammanfattningar av de äldre, 

pappersbaserade journaluppgifterna. Journalföringen sker löpande. 

Legitimerad är enligt lag skyldig att föra anteckningar som förs in i journalen.

Skillnaden mellan det digitala- och pappersbaserade arkivet: 

Digitalt arkiv utgörs av: recept, sjukintyg, läkarintyg, provsvar och 

journalkopior från annan vårdenhet.

Pappersarkiv utgörs av: samma information samlad i journalen. 

Det finns för övrigt två typer av journaler: Patientjournal som omfattas av 

sekretess. All personal med legitimation är skyldig att föra anteckning.

Företagsjournal: omfattas ej av sekretess. Där antecknas arbetsplatsbesök när 

handläggare från Kommunhälsan får ett uppdrag från förvaltning eller 

avdelning. Det rör sig om information som inte rör patienter.

År 2011 upphörde Prof Doc för att ersättas med Asynja. Efter bytet 

kördes all information över till Asynja.  Informationen i Prof Doc är emellertid 

otillgänglig eftersom servern är låst. 

I dagsläget används enbart Asynja: journaluppgifter och inscannat 

material. 

 Gallring: I Asynja finns ingen gallringsfunktion i dagsläget, således är det 

enbart möjligt att dölja information. 
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 Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum  2014-10-07

§173:  Ändringar i bolagsordningar

Delges: Kommunfullmäktige
Dnr 14KS328 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens reviderade förslag att föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att godkänna de föreslagna ändringarna i bolagsordningarna för Gävle Stadshus AB, Gävle Energi 

AB, Gävle Kraftvärme AB, Gävle Energisystem AB, Hedesunda Elförsäljning AB, Vinteräpplet 

Fastighets AB, Gavlegårdarna Förvaltnings AB, Markbyggarna Gävle kommun AB, Gävle Hamn AB, 

Stuveribolaget Gävle AB, Gästrike Vatten AB, Gävle Vatten AB samt 

att paragrafen justeras omedelbart 

Ärendebeskrivning
Med anledning av förändringar i kommunallagen har förändringar initierats i bolagsordningarna i 

kommunkoncernens bolag av kommunledningskontoret på uppdrag av kommunstyrelsen. Dialog har 

skett med berörda bolag samt behandlats i styrelsen för Gävle Stadshus AB avseende berörda bolag i 

stadshuskoncernen.

Ordförande reviderar beslutsförslaget på så sätt att bolagsordningen för AB Gavlegårdarna och 

Gavlefastigheter Gävle kommun AB lyfts ur på dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

 Förslag till nya bolagsordningar

 Tjänsteskrivelse - Ändringar i bolagsordningar

Inlägg görs av
Hans Wahlström (S) och Per Johansson (S) 



2014-09-26 Kommunstyrelsen
Sid 1 (3)
Dnr 14KS328 
Handläggare Germund Jonsson

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

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

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

gavle.kommun@gavle.se 

www.gavle.se

Tjänsteskrivelse – Ändringar i bolagsordningar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige 

att fatta beslut enligt de föreslagna ändringarna i bolagsordningarna för Gävle 
Stadshus AB, Gävle Energi AB, Gävle Kraftvärme AB, Gävle Energisystem AB, 
Hedesunda Elförsäljning AB, AB Gavlegårdarna, Vinteräpplet Fastighets AB, 
Gavlegårdarna Förvaltnings AB, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Markbyggarna 
Gävle kommun AB, Gävle Hamn AB, Stuveribolaget Gävle AB, Gästrike Vatten AB, 
Gävle Vatten AB 

att ovan beslut omedelbart justeras

Ärendebeskrivning
Med anledning av förändringar i kommunallagen har förändringar initierats i 
bolagsordningarna i kommunkoncernens bolag av kommunledningskontoret på 
uppdrag av kommunstyrelsen. Dialog har skett med berörda bolag. För 
dotterdotterbolag i stadshuskoncernen har dialog skett med dotterbolagets VD. 
Ärendet har behandlats i styrelsen för Gävle Stadshus AB avseende berörda 
bolag i stadshuskoncernen. Dialog har skett med övriga ägare till Gästrike 
Vatten AB.  Förslag på ny lydelse i bolagsordningarna bifogas.  
Kommunledningskontoret fortsätter dialogen med övriga, i detta ärende ej 
berörda bolag i kommunkoncernen. 
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Bakgrund
Kommunledningskontoret har kommunstyrelsens uppdrag att utveckla 
bolagsordningarna i bolagen med anledning av förändrad lagstiftning och överlämna 
förslag till förändrade bolagsordningar till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunledningskontoret har påbörjat denna dialog med de 
helägda/majoritetsägda bolagen i koncernen.

Från och med 2013-01-01 gäller delvis ny lagstiftning vad avser 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över hel- och delägda bolag. Enligt 
Kommunallagens 6 kapitel § 1a och b ska kommunstyrelsen i årliga beslut för 
varje hel- och delägt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Kommunstyrelsen ska också vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de 
krav som anges i Kommunallagens 3 kapitel 17 och 18 §§ är uppfyllda i hel- och 
delägda bolag. Dessa krav omfattar att kommunfullmäktige i helägda bolag ska:

1. Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. Se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala 

befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
3. Utse samtliga styrelseledamöter, och
4. Se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt fattas.

I delägda bolag ska fullmäktige se till att det delägda bolaget omfattas av 
ovanstående krav i en omfattning som är rimlig med hänsyn till 
andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

Behov av förändringar i bolagsordningarna 
Bolagsordningarna för bolagen i stadshuskoncernen omfattar i huvudsak 
kommunallagens krav beträffande det kommunala ändamålet och de kommunala 
befogenheterna. De krav, 1-4 ovan, som anges i Kommunallagens 3 kapitel 17 
och 18 §§ är till stora delar uppfyllda i helägda bolag och i vissa fall i delägda 
bolag.  Punkt 4 saknas i de flesta bolagsordningarna, men är dock uttryckta i 
beslutade ägardirektiv/Gävle kommuns företagspolicy. Vidare finns ett behov att 
i vissa bolagsordningar tydliggöra de kommunala befogenheter som ska gälla. 

Nu berörda bolag
o Gävle Stadshus AB
o Gävle Energi AB med dotterbolagen 

- Gävle Kraftvärme AB
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- Hedesunda Elförsäljning AB (vilande)
- Gävle Energisystem AB (delägt) 

o AB Gavlegårdarna
- Vinteräpplet Fastighets AB (vilande)
- Gavlegårdarna Förvaltnings AB (vilande)

o Gävle Hamn AB
- Stuveribolaget Gävle AB (vilande)

o Gavlefastigheter Gävle kommun AB
- Markbyggarna Gävle kommun AB

o Gästrike Vatten AB (delägt) 
o Gävle Vatten AB 

Beslutsunderlag
Bilagor: Förslag på nya bolagsordningar med markerade ändring

Förslag på nya bolagsordningar, utan markerade ändringar 
Nu gällande bolagsordningar 

Germund Jonsson
Ekonomi och Finanschef























































































































































































































































Ärende 8  

Enkel fråga 



Ärende 9  

Nya Motioner





Ärende 10  

Nya interpellationer



Ärende 11  

Nya medborgarförslag



 

Sid 1 (1)  
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Nya Medborgarförslag 
a Ekofrukt till barnen      dnr 14KS327 
 Remitteras kommunstyrelsen  
 Åter till kommunfullmäktige för beslut 
 
b Att kommunen undersöker möjligheten att ljud- och   dnr 14KS331 
 ljussätta tunnlarna mot Öster 
 Remiteras för beslut i Tekniska nämnden 
 
c Ett fritt WIFI-nät för medborgare och turister   dnr 14KS334 
 Remitteras kommunstyrelsen. 
 Åter till kommunfullmäktige för beslut 
 
d Hudrastplats/gård i anslutning till Hemlingbystugan  dnr 14KS337 
 Remiteras för beslut i Tekniska nämnden efter samråd  
 med kultur- och fritidsnämnden 
 
e Bevara Sveriges största kända äppelträd vid    dnr 14KS343 
 Sofiaparken – Gustavsplan 
 Remiteras för beslut i Byggnads- och miljönämnden 
 
f Äldreboende närmare Öster-Alderholmen    dnr 14KS360 
 Remiteras för beslut i Omvårdnadsnämnden 
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