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Fem år i sammandrag

Koncernen  (mnkr)
2016 2015 2014 2013 2012

Verksamhetens intäkter/skatteintäkter/statsbidrag 9 248 9 074 8 282 8 036 7 580

Kostnader/avskrivningar -8 417 -8 060 -7 737 -7 538 -7 099

Finansnetto/Skattekostnad/Minoritetsintresse -140 -161 -222 -189 -184

Årets resultat 691 853 323 309 297

Materiella och immateriella anläggningstillgångar 13 041 12 441 11 950 11 652 11 327

Finansiella anläggningstillgångar 1 223 1 265 1 213 583 817

Omsättningstillgångar 1 284 1 269 1 422 1 938 1 202

Summa tillgångar 15 548 14 975 14 585 14 173 13 346

Eget kapital 6 520 5 747 4 894 4 544 4 204

Långfristiga skulder, Avsättningar, 
Minoritetens andel 7 323 7 638 8 251 8 187 7 693

Kortfristiga skulder 1 705 1 590 1 440 1 442 1 449

Summa eget kapital och skulder 15 548 14 975 14 585 14 173 13 346

Soliditet 1 41,9 % 38,4 % 33,6 % 32,1 % 31,5 %

Skuldsättning per invånare, kr 92 610 96 346 100 661 103 900 105 000

Kommunen  (mnkr)
2016 2015 2014 2013 2012

Verksamhetens nettokostnader -5 129 -4 938 -4 737 -4 539 -4 329

Skatteintäkter och statsbidrag 5 413 5 067 4 843 4 593 4 378

Finansnetto 86 85 89 69 101

Extraordinärt 0 0 0 0 2

Årets resultat 370 214 195 123 152

Anläggningstillgångar 9 308 9 296 9 586 9 624 8 959

Omsättningstillgångar 1 350 1 436 1 333 1 254 1 135

Summa tillgångar 10 658 10 732 10 919 10 878 10 094

Eget kapital 4 458 4 088 3 874 3 679 3 557

Långfristiga skulder 5 116 5 509 6 055 6 157 5 664

Kortfristiga skulder 1 084 1 135 990 1 042 873

Summa eget kapital och skulder 10 658 10 732 10 919 10 878 10 094

Antal anställda vid årets slut 6 889 6 773 6 640 6 609 6 410

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

Skatteintäkter förändring föregående år 6,8 % 4,6 % 5,5 % 4,9 % 0,7 %

Resultat/skatteintäkter 6,8 % 4,2 % 4,0 % 2,7 % 3,5 %

Soliditet 1 41,8 % 38,1 % 35,5 % 33,8 % 35,2 %

Soliditet 2 38,7 % 32,1 % 29,2 % 24,3 % 26,0 %

Invånare vid årets slut 99 788 98 877 98 314 97 236 96 170

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

Skatteunderlag mnkr, taxeringsår 19 283,6 18 502,1 18 032,2 17 457,0 16 946,1

Skattekraft per invånare, tkr, taxeringsår 195 188,2 185,5 181,5 178,3

Förmögenhet per innevånare tkr 44,7 41,3 39,4 37,8 37,0
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Gävle är en modern och attraktiv 
kommun, med ett mycket gott geo
grafiskt läge. Det är glädjande att fler 
väljer att leva, utvecklas och bo i vår 
kommun. Befolkningen ökar med nära 
en procent varje år. Vi har gått från att 
vara en stor småstad till att bli en liten 
storstad. Det är viktigt för att kommu
nen ska utvecklas och för att tillväxt 
ska skapas.

Antalet nyanlända har varit många 
under 2016. Många barn och vuxna på 
flykt från sina hemländer har kommit 
till Gävle. Kommunens verksamheter, 
tillsammans med frivilliga krafter från 
medborgare och företag har gjort 
fantastiska insatser för att ge alla 
nyanlända ett bra mottagande.

Vi förtroendevalda har planerat och 
fattat beslut för att vi tillsammans ska 
klara framtiden med förskolor, skolor 
och arbete. Nya jobb behöver skapas och 
det har under året varit en prioriterad 
insats. Grunden till nya jobb är starka 
företag och en framgångsfaktor är ett 
gott företagsklimat. Den resan har vi 
påbörjat under 2016 och har en lång väg 
kvar att gå.

Gävle har satt ett stort fokus på 
digitaliseringens möjligheter och än 
har vi bara sett början på vad denna 
utveckling kan åstadkomma. Föränd
ringar som startat kommer att bidra till 
nya arbetssätt inom verksamheterna.

Socialnämnden och dess förvaltning 
har under 2016 arbetat intensivt 
tillsammans med Näringslivs och 
arbetsmarknadsnämnden och dess 
förvaltning för att öka insatserna kring  
de som erhåller försörjningsstöd. Nya 
lösningar är framtagna med studier  
och arbete som krav. Uppföljning sker  
av deltagande och resultat.

För Alliansen Gävle är valfrihet 
centralt, vilket innebär att du och jag 
ges möjlighet att själva välja bland flera 
olika utförare. Det ska gälla även när 
man blir äldre. Under 2016 har vi infört ett 
valfrihetssystem till vård och omsorgsbo
enden. Vi har också permanentat en 
hantering i enlighet med lagen om 
valfrihet inom hemtjänsten.

I utvecklad samverkan med före
tagen i regionen har Utbildnings

nämnden fattat beslut om att starta en 
ny industri teknisk utbildning på 
gymnasie nivå, med lärlingsinriktning. 
Eleverna kommer att befinna sig hos 
företag ungefär halva studietiden. 
Beslut har också tagits att alla elever 
blir erbjudna att läsa in högskole
behörighet på alla yrkes program.

Arbetet med att införa kulturcheckar 
påbörjades under 2016 i Kultur och 
fritidsnämnden. Beslut om att införa 
ett nytt stödsystem för att skapa 
jämställda taxor och stöd till förenings
livet togs likaledes under 2016. Det är 
viktigt att ta tag i detta då det länge har 
funnits en ojämn fördelning fram
förallt mellan pojkar och flickor, och 
mellan lagidrotter och individuella 
utövare.

I Samhällsbyggnadsnämnden 
arbetas det för fullt  för att ta fram en 
effektivare plan och bygglovsprocess nu 
när Gävle växer. Vid planering av nya 
bostadsområden ska alla trafikslags 
behov tillgodoses. En gästhamn och 
ställplatser för husbilar har färdig
ställts, och centrumhållplatsen ska 
byggas om. Cykelbanor utefter Väster
bågen och på Nygatan har färdigställts. 
Förutom detta har 880 bostäder fått 
bygglov under 2016.

Under 2016 har Näringslivs och 
arbetsmarknadsnämnden haft stort 
fokus på att få unga i åldrarna mellan 
18–25 år i arbete. Detta har främst skett 
genom insatser med utbildningsmöjlig
heter som Sprintgymnasium. Arbetslös
heten har minskat med ungefär tre 
procent i Gävle kommun under 2016, 
men mycket finns fortfarande kvar att 
göra, främst bland våra nyanlända vars 
arbetslöshetssiffror inte har minskat. 
Utbildning och det svenska språket är 
mycket viktiga faktorer.

Vi fick under 2016 på nytt uppleva 
hur snabbt världen förändras och vilka 
nya krav det ställer på oss som organi
sation, och vår förmåga att ställa om 
och tänka nytt sattes på prov. Jag vill 
tacka alla medarbetare och förtroende
valda för ett år med stort engagemang. 
Tillsammans gör vi ett bra Gävle bättre 
för alla människor och företag.

Kommunstyrelsens ordförande

Trygga finanser inför framtiden 

Inger KällgrenSawela
Kommunstyrelsens ordförande (m)
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Kommundirektören

Gävle – på väg mot storstad  

Göran Arnell
Kommundirektör
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Vi har aldrig tidigare sett så tydliga 
tecken på att Gävle nu tar klivet från 
en stor småstad till en liten storstad. 
Gävle är en regional huvudstad som 
tar stora steg in i framtiden. 

Verksamhetsåret 2016 har i många 
avseenden varit det år då Gävle 
kunnat visa på synliga förändringar  
i stads bilden. Områden planläggs i  
en högre omfattning än tidigare, nya 
områden växer fram och bostäder 
färdigställs på nya målnivåer. Sam 
tidigt ser vi hur demografi och hög 
inflyttning medför ökade krav på 
kommunens tjänster. Det gäller inte 
bara de myndighetsbaserade behoven 
i form av till exempel tillsyn och 
bygglov utan även de sociala 
om rådena inom Socialtjänst och 
Omvårdnad. Därför har arbetet med 
olika program för social hållbarhet i 
de olika stads och kommundelarna 
varit ett fokusområde.

Gävle har en hållbar ekonomi
För verksamhetsåret 2016 redovisar 
Gävle kommun ett mycket bra  
ekonomiskt resultat.

Resultatet ger oss handlingsfrihet 
att klara den höga investeringstakt 
och exploatering Gävle behöver för att 
klara de övergripande målen om 20 
procent (20 000) fler invånare och 10 
500 nya bostäder redan till år 2030. 
Men ansträngningen är stor för att 
klara de ekonomiska målen. Vi ser i 
årets resultat både en växande andel 
äldre och att andelen socialt utsatta 
ökar. Det slår igenom med väsentligt 
ökade kostnader inom Socialtjänst 
Gävle och Omvårdnad Gävle. Det 
betyder att båda dessa förvaltningar 
under året fått arbeta intensivt och 
framgångsrikt med åtgärdsprogram. 
Det är ett arbete som ska pågå även 
under 2017. Att klara finansieringen 
av välfärden – vård, skola, omsorg  
– är kommunens stora utmaning 
kommande år. Det är därför glädjande 
att se hur förvaltningarna överlag kan 
visa på goda ekonomiska resultat som 
gör att vi är rustade för kommande år 
med ett vikande skatteunderlag.

Bolagskoncernen visar också 
mycket goda resultat både avseende 

verksamhetsmål och ekonomiska mål, 
trots stora omställningar i verksam
heten. Nämnas kan Gavlefastigheter  
i Gävle AB:s övertagande av flygplats 
och parkeringsverksamhet, samt 
Gävle Hamn AB:s renodling av 
verksam heten med överlåtelse av den 
operativa delen till en extern hamn
operatör.

Bostäder och  
attraktiva områden
Gävle har ett attraktivt läge i stor
stadsregionen StockholmMälardalen 
vilket vi visar bland annat i region
samarbetet i näringslivs och infra
strukturfrågor. Men Gävle som 
regionstad har även en egen genom
slagskraft och kan erbjuda allt en 
större stad ska i form av arbetstill
fällen, service och tjänster. För att 
klara företagens behov av kompetens 
krävs en växande befolkning. Sats
ningen på bostäder och attraktiva 
områden för att attrahera människor 
till Gävle blir extra viktig. Under året 
har arbete pågått för att kunna uppnå 
målet att färdigställa minst 500 
bostäder per år. För att klara detta har 
processer inom kommunen och med 
externa utförare, investerare och 
byggherrar arbetats igenom för att  
få kortare ledtider. 

Planberedskapen har höjts och 
handläggningstider sänkts till en 
mycket konkurrenskraftig nivå. Gävle 
har alla förutsättningar att klara ett 
ökat byggande.

Framtida utmaningar
Vårt ekonomiskt goda resultat 2016  
är viktigt för att klara framtida 
utmaningar med lägre skatte under
lags prognoser. Under hösten har olika 
projekt startats upp för att möta detta. 
Digitalisering, teknik utveckling, 
arbeten med kompetensförsörjning, 
arbetsmodeller, verksamhets styrning 
och lokal översyn är exempel som är 
riktade mot att klara välfärden i vår 
kommun fram över. Inget av vårt 
arbete skulle dock vara möjligt utan 
de utomordentligt goda arbetsinsatser 
våra medarbetare gör inom alla våra 
skilda områden!



Så styrs Gävle kommun

Kommunfullmäktige 2014–2018

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

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

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

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

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

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

Ordinarie ledamöter  
i Kommunstyrelsen 2016
Inger KällgrenSawela, 
ordförande (m)
Helene Åkerlind,  
vice ordförande (l)
Måns Montell (m)
Margareta Larsson (m)
Jan Myléus (kd)

Margaretha Wedin (c)
Jörgen Edsvik (s)
Åsa Wiklund-Lång (s)
Lena Lundgren Rörick (s)
Ahmed Amin (s)
Gin Akgul Hajo (v)
Therese Metz (mp)
Richard Carlsson (sd)
Ann Westholm, sekreterare

Ersättare/suppleanter 
i Kommunstyrelsen 2016
William Elofsson (m)
Niclas Bornegrim (m)
Lars Beckman (m)
Per-Åke Fredriksson (l)
Lili André (kd)

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

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

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

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

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

arbetsgivare för kommunens anställda, 
personal- och lönepolitik. 

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

• Samordna frågor som rör de kommunala 
företagen. 

• Främja näringsliv och sysselsättning  
i kommunen.

• Verka för kretsloppstänkande och  
god miljö.

• Bevaka kommunens intressen i övrigt 
gentemot omvärlden.

Roland Ericsson (c)
Mona Kolarby (s)
Daniel Olsson (s)
Hans Wahlström (s)
Tord Fredriksen (v)
Isabella Bexell (v)
Roger Persson (mp)
Mattias Eriksson (sd)
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Näringslivs- och 
arbetsmarknad-

snämnden

Näringsliv & 
arbetsmarknad 

Gävle

Kultur &  
fritid Gävle

Omvårdnads- 
nämnden

Omvårdnad  
Gävle

Socialnämnden Socialtjänst  
Gävle

Kultur- och 
fritidsnämnden

Utbildnings-
nämnden

Utbildning  
Gävle

Överförmyndar-
nämnden

Valnämnden

Nämnder

Kommun- 
styrelsen

Gavlia AB

Gavlefastigheter 
Gävle kommun AB 

Gävle  
Kraftvärme AB

Gavlegårdarna 
Förvaltnings AB

Bomhus  
Energi AB (50 %)

Gavle Drift & 
service AB

Gästrike Ekogas 
AB (49 %)*

Gävle Parkerings-
service AB

Samkraft AB 
(27 %)

Gävle  
Flygplats AB

Gävle  
Teknikcenter 
Fastighet AB

GÅFAB  
Fastighets AB

Stuveribolaget 
Gävle AB

Stiftelsen Fonden 
för större  

arbetarbostäder

Kommungaranti 
Skandinavien 

Försäkrings AB 
(50 %)

Gävle Vatten ABKommunlednings-
kontoret

Samhällsbyggnads- 
nämnden

AB Gavlegårdarna 

Hedesunda 
Elförsäljning AB

Stiftelsen Fonden 
för mindre  

arbetarbostäder

Ostkustbanan AB
(9 %)**

Gästrike 
Räddningstjänst-

förbund (54 %)

Svenska  
Kommunför säk-
rings AB (27 %)

Gästrike 
Återvinnare 

Koncern 
(61 %)

Samordnings-
förbundet 
Gävleborg 

(9 %)**

Visit Hälsingland 
Gästrikland AB

(25 %)**

Företagshälso-
vårdsnämnd 
(gemensam 

nämnd)

Välfärd- 
Hjälpmedel- 

RegNetnämnd 
(gemensam 

nämnd) 

Gävle Energi AB

Gävle Energi- 
system AB (95 %)

Inköp Gävleborg 
(37 %)

Samhällsbyggnad 
Gävle

Gävle Hamn AB

Bionär När- 
värme AB (59 %)

Gemensam 
nämnd för 

verksamhetsstöd

Jävsnämnden

Förvaltningar Gävle  
Stadshus AB

Gästrike Vatten 
AB (70 %)

Försäkrings-
bolag

Kommunal-
förbund

Övriga 
innehav **

Kommunfullmäktige

Valberedning

Kommunstyrelsen Revisorskollegiet

Revisionskontoret

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

**Ingår ej i den sammanställda redovisningen.

S
(20 mandat)

MP 
(4)

SD
(8)

V
(6)

M
(17)

L
(5)

C
(3)

KD
(2)
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Gävle kommun har tagit fram en 
framtidsvision för hur livet ska se 
ut i Gävle. Vision 2025 är en vision 
för hela Gävle – både för det 
geografiska området och för Gävle 
kommunkoncern. Visionen 
beskriver känslan och bilden av att 
bo i Gävle och ska fungera som en 
ledstjärna för alla verksamheter 
inom Gävle kommunkoncern.

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

• Trygghet och nyfikenhet ger  
mod att växa, tillsammans och 
individuellt.

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

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

Visionen innehåller fem 
strategiska ut veck
lingsområden: 

Stärk ledarskapet  
och samverkan
• Stärk det formella och informella 

ledarskapet genom att i samver
kan skapa samsyn kring viktiga 
utvecklingsfrågor. 

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

• Ta vara på engagemang och kom
petens hos medborgarna genom 
att bjuda in till delaktighet kring 
utvecklingen.

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

Vision 2025

Utveckla kommunikationer  
och infrastruktur
• Utnyttja och utveckla Gävles goda 

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

• Utveckla hållbara regionala 
kommunikationer som möjliggör 
en utvidgning av arbetsmarkna
den. Satsa på tidhållning, priser 
och framtida höghastighetslös
ningar för kollektiva persontran
sporter för att pendling ska bli 
hållbar och säker.

• Utveckla elektronisk kommuni
kation över hela kommunens yta 
och till omvärlden för utveckling 
inom utbildning, arbete och 
livsmiljö.

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

samhälle där kunskaper och 
erfarenheter värderas och 
uppskattas och som leder till 
tryggare och stoltare gävlebor.

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

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

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

Vision 2025

Forma attraktiva livsmiljöer
• Forma attraktiva boendemiljöer 

för alla samhällsgrupper i 
stadsdelar som kan försörjas med 
hållbara transportlösningar och 
med ett utbud av service, mötes
platser och grön miljö i form av 
ren luft, mark och vatten.

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

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

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

• Utveckla utbudet av, och tillgäng
ligheten till, kultur och fritidsupp
levelser såväl i stadskärnan som  
i stadsdelarna.

Stimulera kompetens, inno-
vationer och entre prenörskap
• Skapa en allmän positiv attityd till 

utbildning och entreprenörskap.
• Utveckla den högre utbildningen 

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

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

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

• Uppmuntra nyfikenhet och mod 
och ta vara på innovationer inom 
både offentliga organisationer, 
privata företag och hos gävle
borna.
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Samarbete Bemötande

Kvalitet

Uppdraget

10 Vår värdegrund

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

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

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

Koncernen Gävle kommun  
sätter kvaliteten i fokus
Kvalitet för oss är att med medbor
garen och kunden i fokus ständigt 
arbeta med att förbättra verksam
heten. Vi är professionella och 
bedriver en rättssäker myndighets

tionen, inspirerar och motiverar vi 
varandra till fortsatt utveckling.

Koncernen Gävle kommun  
sätter bemötandet i fokus
Varje medarbetares insats är av 
avgörande betydelse för med
borgarnas och kundernas upp
levelse av vår service och våra 
tjänster. 

Vi sätter alltid medborgarens 
och kundens bästa i fokus. 

Vi är öppna och lyhörda för 
medborgarnas, kundernas och 
varandras åsikter och visar 
respekt. 

Vi visar öppet hur vi bedriver  
vår verksamhet, vilket skapar 
förtroende hos våra medborgare 
och kunder. 

På arbetsplatsen har vi ett 
stödjande och stimulerande klimat 
där vi hjälper varandra att få ut det 
mesta och bästa av oss själva.

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

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

utövning i enlighet med gällande 
lagar och avtal. Bra kvalitet blir det 
när vi lever upp till, eller överträf
far, medborgarnas och kundernas 
förväntningar i vår service och 
tjänsteproduktion. 

Genom en öppen dialog med 
medborgare och kunder har vi möj
lighet att resonera om vilka 
tjänster och vilken service vi kan 
och ska leverera. På arbetsplatsen 
för vi tillsammans en kontinuerlig 
dialog omkring hur vi ska utveckla 
och bedriva vår verksamhet, vad 
våra resurser räcker till och hur de 
ska fördelas för att möta förvänt
ningarna från våra medborgare 
och kunder.

Vi sätter mål som är tydliga för 
alla och följer systematiskt upp och 
utvärderar dessa. Vi medverkar 
aktivt i utveckling och effektivise
ring genom att bidra med förslag 
till förbättringar och utveckla vår 
kompetens. Vi vågar prova nya 
arbetssätt och lär av erfarenhe
terna. Genom att lyfta upp och 
tillvarata goda exempel i organisa
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Balanserad styrning

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

Syftet med en balanserad 
styrning är att bredda kommunens 
styrsystem och tydliggöra sam
band som har betydelse för kom
munens utveckling. Modellen 

Vision 2025

Perspektiv
Medborgare och kunder,  

medarbetare, hållbart samhälle  
och ekonomi

Kommunfull-
mäktige Kommunplan Årsredovisning

Målnivå 1
Kommunövergripande mål
Indikatorer och målvärden
Uppdrag och ägardirektiv

ÄGARE PLAN UPPFÖLJNING

Verksamhets- 
rapport

Strategi- och 
verksamhetsplan

Nämnd/ 
styrelse

Målnivå 2
Strategiska nämnds- och bolagsmål

Framgångsfaktorer
Indikatorer och målvärden

Månads, och 
tertialrapporter

Styrkort med 
handlingsplan

Förvaltning/
bolag

Målnivå 3
Operativa mål, Framgångsfaktorer

Handlingsplan med aktiviteter
Indikatorer och målvärden

V
år
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skapar förutsättningar för en 
tydlig struktur som underlättar 
dialog, delaktighet och en helhets
syn kring den egna organisatio
nens styrning.

Utifrån de kommunövergri
pande målen och övriga riktlinjer 
beslutar nämnderna och bolagen 
under hösten om målen, vilka 
inarbetas i de egna verksamhets
planerna.

Kommunfullmäktige fastställer 
med utgångspunkt från Vision 
2025 kommunövergripande mål 
och uppdrag enligt modellen för 
balanserad styrning. Den balanse

rade styrningen i Gävle kommun
koncern omfattar fyra styrperspek
tiv. De perspektiv som valts är 
medborgare och kunder, med
arbetare, hållbart samhälle samt 
ekonomi.

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



Perspektiven

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

Som svar på att det är efter
frågade tjänster och produkter 
med upplevd hög kvalitet som 
levereras, görs mätningar genom 
olika typer av medborgar och 
kundundersökningar, men även 
uppföljning på om vi uppnår de 
volymmål vi har satt på våra 
tjänster och produkter. Att kompe
tensnivån är hög bland kommu
nens invånare är av högsta vikt och 
mäts genom att följa upp utbild
ningsresultatet för elever på olika 
nivåer.

Medarbetare
Målen inom medarbetarperspek
tivet utgår från arbetsgivarens  
och arbetstagarens synvinkel. 
Kommunen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare med engagerade och 
kompetenta medarbetare som tar 
ansvar i varje situation, och med ett 
ledarskap som ger utrymme till 
individens och verksamhetens 
utveckling.

För att få svar på om utveck
lingen går åt rätt håll och att 
målen uppfylls genomförs bland 

annat en medarbetarundersök
ning med jämna mellanrum. 
Utifrån svaren ska handlings
planer med aktiviteter genomföras 
för att ständigt höja lägsta nivån.

Hållbart samhälle
Målen för ett hållbart samhälle 
utgår från att det arbete vi gör 
inom kommunkoncernen ska hålla 
hög kvalitet och vara rätt anpas
sade utifrån uppställda krav och 
förväntningar. Processerna ska 
utvecklas och effektiviseras över 
tiden för att ge de bästa förut
sättningarna för ett långsiktigt 
hållbart samhälle.

Områden som är viktiga för 
hållbarheten är vår miljö, ett bra 
boende med möjlighet till ett bra 
kultur och fritidsliv, en infra
struktur som anpassas till boende 
och arbete men också för att 
näringslivet ska kunna utvecklas 
på ett sätt som gynnar nya arbets
tillfällen. Inom området utbild
ning ska kvaliteten inom skolans 
processer ständigt förbättras för att 
ge de bästa förutsättningarna för 
ett livslångt lärande. Vård och 
omsorg anpassas efter behoven  
och utvecklas med hög kvalitet. 
Kommunkoncernens verksam
heter ska utvecklas i att ständigt  
ta hänsyn till om världs faktorerna 
och inte bara följa ut veck lingen 
utan också leda den.

För att få svar på om vårt arbete 
är effektivt och håller hög kvalitet 
görs löpande mätningar och 
analyser av resultat, kvalitet och 
effektivitet, som också jämförs med 
omvärlden.
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Ekonomi
Målen inom ekonomiperspektivet 
ska säkerställa en långsiktig 
hushållning av skattemedel och 
andra intäkter, att en god ekono
misk balans råder inom kommun
koncernen och att verksamheten 
bedrivs ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt. En god styrning 
och kontroll är en förutsättning  
för att ge en rättvisande bild av 
verksamheten.

Uppföljningen inom perspek
tivet ska spegla kostnadseffekti
viteten, resultatet över tiden, den 
långsiktiga balansen i kommun
koncernen, skuldsättningsgrad 
och investeringsnivåer.



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

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

omfattar kommunal verksamhet som 
bedrivs genom annan juridisk person.

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

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

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

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

3. kommunens förväntade utveckling.

4. väsentliga personalförhållanden.
5. andra förhållanden som är av 

betydelse för styrningen och 
uppföljningen av den kommunala 
verksamheten.

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

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

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

överensstämmelse med god 
ekonomisk hushållning,

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

3. orealiserade förluster i värdepapper, 
och

4. återföring av orealiserade förluster  
i värdepapper.

Är resultatet av balanskravsjusteringen 

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

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

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

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



Omvärld

Samhällsekonomisk 
utveckling

Globalt
Den internationella konjunk
turåterhämtningen fortsätter. Det 
sker trots uppmärksammade 
politiska händelser, som Storbri
tanniens beslut om utträde ur EU, 
presidentvalet i USA, problem i 
banksektorn och svaga offentliga 
finanser. Det kan dock konstateras 
att den globala ekonomin ännu 
inte helt har återhämtat sig efter 
finanskrisen.

Enligt Konjunkturinstitutets 
rapport om konjunkturläget från 
december 2016 beräknas BNP i 
världen ha stigit med 0,1 procent
enheter till 3,2 procent under år 
2016. En ytterligare förstärkning 
förväntas under 2017 till 3,5 procent. 
Det finns ett uppdämt investe
ringsbehov i framför allt OECD
länderna och investeringstillväxten 
stiger. Dessutom blir finanspoliti
ken i framför allt USA expansiv.

Lågräntepolitiken ger stöd åt 
konjunkturuppgången. Det kan 
dock förväntas att vi under kom
mande år går in i en fas med höjda 
räntenivåer. Den amerikanska 
centralbanken höjde sin styrränta i 
december för andra gången sedan 
2016. Räntenivåerna har stigit 
under senare tid då marknaden 
justerat upp sina förväntningar på 
centralbankernas styrräntor. 
Konjunkturinstitutet gör också 
bedömningen att vi kommer att se 
en mer expansiv finanspolitik, inte 
bara i USA. Även i Storbritannien 
och i euroområdet finns tecken på 
att konsolideringstakten sänks. 
Bedömningen är att finanspoliti
ken i OECDländerna som helhet 
blir mer expansiv och att detta 
tillsammans med ett uppdämt 
investeringsbehov ger understöd åt 
återhämtningen.

USA och Kina är världens två 
största ekonomier. För USA beräk
nas BNPtillväxten år 2016 till 1,6 
procent och förväntas stiga med  

2,3 procent 2017. Bedömningen är 
att den nya administrationen 
kommer att fokusera på skatte
sänkningar och infrastruktursats
ningar. Åtgärderna beräknas få 
vissa positiva effekter på den 
amerikanska ekonomin under de 
två närmaste åren. Den starka 
dollarn minskar dock amerikanska 
företags konkurrenskraft och 
exportutvecklingen blir relativt 
svag under de närmaste åren. 
Osäkerheten om vilken politik som 
kommer att föras är stor, vilket 
förhöjer prognososäkerheten.  
Detta gäller inte minst avseende 
en restriktiv handels och 
invandrings politik.

Tillväxten i Kina var cirka 6,6 
procent under 2016, vilket är lägre 
än under en lång period. Kina har 
sänkt sina tillväxtmål för 2017. 
Konjunkturinstitutet bedömer att 
tillväxten 2017 stannar vid cirka 6,2 
procent. Den kinesiska ekonomin 
lider av obalanser med överkapaci
tet och svag vinstutveckling. Den 
ekonomiska politiken har varit 
expansiv med bland annat sänk
ningar av styrräntor, sänkta 
kassakrav för banker etc. Stimu
lanserna har dock lett till en 
oroande hög kredittillväxt.

För övriga tillväxtekonomier 
utanför OECD, främst Brasilien och 
Ryssland har läget stabiliserats 
något efter de stora BNPfallen 2015 
och 2016. Det beror främst på 
råvaruprisökningar, inte minst för 
råolja. Indiens ekonomi växer 
snabbare än Kinas ekonomi och 
förväntas fortsätta att göra det 
under de närmaste åren. Till
växten 2016 uppgick till cirka  
7,0 procent och förväntas öka till  
7,5 procent 2017.  

BNPtillväxten i euroområdet 
har varit tillräckligt stabil för att 
arbetslösheten ska fortsätta att 
falla gradvis från dagens nivå på 10 
procent. Det sker trots att mot
gångar drabbat euroområdets 
medlemsländer under året med 
framgångar för EU och euroskep
tiska partier, brexit, skakiga 
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banker och svaga offentliga 
finanser. Den privata konsumtio
nen ökar även om det  
i ett historiskt perspektiv är i 
måttlig takt. Investeringarna 
väntas gradvis växa i en snabbare 
takt, bland annat ökar bygg
investeringar. Problemen i  
euroområdet, inte minst på det 
politiska planet, kvarstår dock, 
vilket medför att många företag 
intar en avvaktande hållning till 
att investera. Tillväxten i euroom
rådet under 2016 uppgick till cirka 
1,6 procent och förväntas hamna 
kring 1,5 procent 2017.

Konjunkturinstitutet påpekar 
att osäkerheterna i prognoserna för 
kommande år är stora. Detta gäller 
inte minst kring den ekonomiska 
utvecklingen i USA efter president
valet. Det finns också fortfarande 
en påtaglig risk för en abrupt 
inbromsning av den kinesiska 
ekonomin. Europasamarbetet är 
under hård press och flera länder 
går till val under 2017. Även 
banksektorn i Europa utgör en 
konjunkturell risk. Om tillväxten  
i omvärlden blir lägre än den 
beskrivna prognosen kommer 
detta att påverka den svenska 
tillväxten negativt.

Sverige
Under 2016 lämnade Sverige den 
utdragna lågkonjunkturen som 
startade med finanskrisen och 
befinner sig nu i en högkonjunktur 
som beräknas fortsätta under de 
närmaste åren. Sett till resursut
nyttjandet ser dock högkonjunktu
ren inte ut att bli särskilt stark. 
BNPtillväxten dämpades under 
året från det mycket starka 2015 och 
uppgick 2016 till 3,3 procent enligt 
SCB:s publicerade nationalräken
skaper. Jämfört med de allra flesta 
länder i Europa är ändå denna 
tillväxt hög. Tillväxten är också hög 
sett till ett historiskt perspektiv,  
då den för perioden 1981–2015 i 
genomsnitt varit cirka 2,1 procent.

Åren 20172018 fortsätter 
BNPtillväxten att mattas av. 



Konjunkturinstitutet bedömer att 
tillväxten blir 2.2 procent 2017 och 
2,0 procent 2018. Även SKL bedömer 
att vi kommer att få en avmatt
ning, dock i en något mindre 
omfattning inledningsvis. Från 
och med 2019 kommer tillväxten 
därmed att ligga under det histo
riska genomsnittet.

Bidraget till nuvarande tillväxt 
kommer i hög grad från ökade 
investeringar, främst i byggnader 
och anläggningar. Även hushållens 
konsumtion lämnade ett relativt 
stort tillskott till tillväxten. Detta 
handlar till stor del konsumtions
utgifter kopplade till boendet, till 
fordonsinköp samt konsumtion av 
rekreation och kultur. Låga 
realräntor har bidragit till den 
starka utvecklingen genom att 
lånefinansierade investeringar blir 
billigare. Trots det har hushållen 
fortfarande ett högt historiskt 
sparande. Hushållen bedöms 
därför framöver öka konsumtionen 
snabbare än ökningen i real 
disponibel inkomst, vilket innebär 
att sparkvoten faller tillbaka. 

En ytterligare bidragande orsak 
till tillväxten under 2016 var att 
exporten tog fart under andra 
halvåret efter en svag inledning på 
året. Ökningen drivs till viss del av 
export av motorfordon, både 
produktionen av person och 
lastbilar har ökat mycket. Även en 
svag kronkurs har varit positiv för 
exportindustrin. Kronkursen 
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beräknas dock komma att stärkas 
framöver. Både varu och exportor
derläget ser fortsatt gynnsamma 
ut i inledningen av år 2017. Kon
junkturinstitutet gör emellertid 
bedömningen att exporten kom
mer att öka i en långsammare takt 
än det historiska genomsnittet 
1981–2015 om cirka 5 procent.

Resursutnyttjandet på arbets
marknaden är för närvarande i 
stort sett i balans. Arbetskraften 
fortsätter att öka tack vare ökad 
befolkning i arbetsför ålder, vilket 
möjliggör högre sysselsättning. 

Av landets totalt 4,6 miljoner 
anställda återfinns cirka 19 procent 
eller 872 000 hos kommunerna. 
Sysselsättningsgraden i gruppen 
20–64 år uppgår till cirka 81 
procent, vilket internationellt är en 
hög nivå. Sysselsättningen uttryckt 
i timmar ökade kalenderkorrigerat 
med 1,9 procent under år 2016 
enligt Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Sysselsättningen 
ökade snabbare i den offentliga 
sektorn än i näringslivet. Även för 
kommande år beräknas sysselsätt
ningen inom den offentliga 
sektorn öka då behovet av välfärds
tjänster blir högre till följd av en 
växande befolkning. 

Ökningen av antalet sysselsatta 
sker främst inom gruppen utrikes 
födda, vilket är en ihållande trend 
sedan 2010. Detta är starkt kopplat 
till befolkningens sammansätt
ning, där befolkningsökningen i 

hög grad finns inom denna grupp. 
Sysselsättningen beräknas dock 
komma att utvecklas svagare 
under kommande år. Ökningen 
beräknas till 1,3 procent under 
2017, därefter förväntas den falla 
ned till 0 procent år 2019. Den 
starka efterfrågan på arbetskraft 
har medfört att sysselsättningen 
ökat mer än arbetskraften, vilket 
inneburit att arbetslösheten har 
fortsatt att falla. Denna trend har, i 
och med fjärde kvartalet 2016, 
planat ut och visar nu på endast 
små förändringar. Den relativa 
arbetslösheten 2016 uppgick till 6,9 
procent. Bland gruppen utrikes 
födda är arbetslösheten fortfarande 
klart högre än bland inrikes födda 
och hamnar kring 15–16 procent. 
SKL gör bedömningen att den totala 
arbetslösheten sjunker till 6,5 
procent år 2017, vilket betraktas 
som ett jämviktsläge. Arbetslöshe
ten förväntas bli kvar på ungefär 
denna nivå till år 2020 då den 
väntas stiga något. Konjunkturin
stitutets bedömning är att arbets
lösheten sjunker något och hamnar 
under jämviktsläget fram till 2020.  

I förhållande till tidigare 
högkonjunkturer är löneutveck
lingen dämpad. Det sker trots att 
andelen företag som rapporterar 
om brist på arbetskraft har ökat 
under året. Enligt Arbetsförmed
lingens enkät har offentliga 
arbetsgivare som upplevt brist vid 
rekrytering varit över sitt histo



riska genomsnitt sedan 2013. Det 
kan medföra att arbetsgivarna 
tvingas sänka anställningskraven 
där det är möjligt. Sedan 2014 finns 
det indikationer på att den offent
liga sektorn har haft särskilt svårt 
att rekrytera kvalificerad personal.

Enligt konjunkturlönestatisti
ken ökade timlönerna under 2016 
med 2,6 procent. SKL gör bedöm
ningen att ökningen 2017 uppgår 
till 3,0 procent, för att åren därefter 
stiga upp mot 3,4 procent för åren 
2019 och 2020. Konjunkturinstitu
tet gör en motsvarande bedömning 
för åren 2017 och 2018.

Under 2017 kommer avtal som 
omfattar 2,4 miljoner anställda att 
omförhandlas. Förutsättningar 
finns att industrins avtal blir 
normgivande för andra avtals
områden. Krav på kronpåslag för 
lågavlönade kan dock komma att 
innebära högre lönekostnadsök
ningar än inom industrin. Den 
genomsnittliga månadslönen 
(preliminärt) inom kommunerna 
uppgick 2016 till 28 849 kr, vilket är 
en ökning med 3,5 procent jämfört 
med föregående år. 

Mellan 2008–2016 har pris och 
löneökningstakten varit väsentligt 
långsammare än under den 
föregående åttaårsperioden. Trots 
att den svenska ekonomin nått 
konjunkturell balans och även gått 
in i en svag högkonjunktur, är 
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prisökningstakten en bra bit under 
de två procent som satts som mål 
för penningpolitiken. KPI ökade 
under 2016 med 1,0 procent som 
årssnitt och KPI med fast ränta och 
konstant skatt (KPIFKS) med 1,3 
procent. SKL gör bedömningen att 
KPIFKS stiger till 1,7 procent 2017 
och därefter ökar till 2,0 procent år 
2019 respektive 2020. Riksbanken 
antas därmed dröja med att höja 
styrräntan till 2018.

De offentliga finanserna 
uppvisar ett överskott 2016. 
Konjunkturinstitutet gör bedöm
ningen utifrån det föreslagna 
överskottsmålet på 1/3 procent av 
BNP sett över en  
konjunkturcykel är ändamålsen
ligt att finanspolitiken successivt 
stramas åt 2018–2020. Man gör 
bedömningen att om åtgärder 
samtidigt vidtas för att behålla 
personaltätheten i offentliga 
tjänster och ersättningsgraden i 
hushållstransfereringarna på 2017 
års nivå behöver det finansiella 
sparandet stärkas genom aktiva 
åtgärder om cirka 20 miljarder 
kronor fram till och med 2020 för 
att överskottsmålet ska nås.

Kommunsektorn
Kommunernas resultat för 2015 
uppgick till 15 miljarder kronor, 
vilket motsvarade cirka 3 procent 
av skatteintäkter och generella 

statsbidrag. I dessa siffror ingick 
dock återbetalning från AFA 
försäkring med cirka 3,6 miljarder 
kronor och det tillfälliga stödet 
från staten för flyktingsituationen 
med 0,9 miljarder kronor. Även för 
år 2016 kommer kommunsektorn 
att uppvisa mycket goda resultat. 
Resultaten den senaste tioårspe
rioden får sammantaget betraktas 
som goda. Under de senaste åren 
har realisations vinsterna ökat 
kraftigt. 

Den kommunala konsumtionen 
ökade 2016 med cirka 3,5 procent 
enligt bedömning från SKL, vilket 
är klart över ett historiskt genom
snitt, men lägre än de bedöm
ningar som gjordes i inledningen 
av året. Detta till stor del till följd 
av lägre kostnader än beräknat för 
flyktingmottagande under året då 
inflödet av asylsökande sjunkit 
väsentligt.

För år 2017 beräknas den 
kommunala konsumtionen öka 
med cirka 1,9 procent och för år 
2018 med 0,5 procent för att 
därefter åter öka till 2,2 procent för 
år 2020. Kommunernas 
konsumtions ökning till följd av det 
stora flyktingmottagandet under 
2015 har hittills i huvudsak 
finansierats via statliga medel som 
tillförs under flyktingars asylpe
riod och under etableringsperioden 
efter att uppehållstillstånd 



beviljats. Den stora utmaningen för kommunerna inträder när dessa 
statsbidrag upphör och de nyanlända ska vara etablerade i samhället 
och arbetslivet. Det inträffar cirka 2–3,5 år efter att uppehållstillståndet 
beviljats. 

Den demografiska utvecklingen har stor betydelse för den kommu
nala konsumtionen. Befolkningens ålderssammansättning ger gene
rellt större konsekvenser för den offentliga konsumtionen än befolk
ningsökningen i sig. För barn och ungdomar står barnomsorg och 
utbildning för huvuddelen av kostnaderna för offentlig konsumtion. 
Utgifterna för välfärdstjänster för individer i arbetsför ålder är i genom
snitt relativt låga för att tillta från 65 år och uppåt. Andra bidragande 
orsaker till de ökade kostnaderna är bland annat stora investerings
behov och ökade pensionskostnader samt en höjd ambitionsnivå på 
såväl nationell som lokal nivå.

Den fortsatta positiva utvecklingen i ekonomin innebär att syssel
sättningen och skatteunderlaget fortsätter att växa i god takt. Skatte
tillväxten beräknas ha nått sin kulmen under år 2016 med en tillväxt  
på nominellt 4,8 procent. År 2016 ökade antalet arbetade timmar 
dubbelt så mycket som 2015 men lönesumman tilltog bara marginellt 
mer. Realt ökade skatteunderlaget 2016 enligt SKL:s beräkningar med 
2,3 procent vilket ligger klart över det historiska års genomsnittet på  
cirka 1 procent. 

Även för år 2017 förväntas skatteunderlaget avta något till följd av att 
sysselsättningsutvecklingen dämpas samt minskade utbetalningar av 
sjukpenning och arbetslöshetsersättningar. Trots detta prognostiseras 
en god real skattetillväxt på cirka 2,0 procent. Från och med 2018 
förväntas skatteunderlagets ökningstakt minska och hamna under den 
genomsnittliga takten sedan millennieskiftet. Detta beror främst på att 
den långa perioden med sysselsättningsökning upphör när konjunktur
toppen passeras.

Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att 
befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg samtidigt växer 
snabbt. Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och 
ekonomiska utmaningar. Kostnadsökningarna kommer att tillta, 
samtidigt som intäkterna ökar långsammare. I bästa fall kan detta 
scenario skjutas fram några år på grund av till fälliga faktorer, men  
alla kalkyler pekar mot en utveckling som innebär svåra finansierings
problem för kommuner och landsting. Det är därför nödvändigt att 
redan nu ha ett starkt fokus på åtgärder som kan bromsa kostnads
utvecklingen.

 SKL:s kalkyler för kommunernas utveckling under de kommande 
åren resulterar i tekniska höjningar av kommunal och landstings
skatten. För att intäkter och kostnader ska gå ihop krävs åtgärder 
motsvarande en skattehöjning för kommunerna med cirka 1,30 fram  
till år 2020. Detta förutsätter ett ökat tillskott till det generella stats
bidraget jämfört med nuvarande av riks dagen fattade beslut.  
Utan ett sådant tillskott försämras läget ytterligare. 

Skatteunderlagsprognosen bygger på den samhällsekonomiska  
bild som sammanfattas nedan.

Tabell 1. Nyckeltal för  
den svenska ekonomin 2016 2017 2018 2019 2020

BNP* 3,2 2,8 2,2 1,6 1,5

Sysselsättning, timmar* 1,9 1,5 0,3 0,0 0,0

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

Timlön, nationalräkenskaperna 2,3 3,0 3,1 3,4 3,4

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,6 2,9 3,1 3,4 3,4

Konsumentpris, KPIF-KS 1,3 1,7 1,9 2,0 2,0

Konsumentpris, KPI 1,0 1,6 2,3 2,7 2,8

Realt skatteunderlag 2,3 2,0 0,8 0,4 0,5

Befolkning 1,2 1,3 1,2 1,1 1,1

*Kalenderkorrigerad utveckling. Källa: SKL cirkulär 17:6.
Tabell 1 visar procentuell förändring om inte annat anges.
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Gävle kommuns 
utveckling

Kommunens ekonomi
Kommunen och kommunkoncer
nen har haft en positiv resultatut
veckling under ett antal år.

Kommunen har som finansiellt 
mål att över åren uppnå ett årsresul
tat motsvarande minst 2 procent av 
intäkter från skatter, generella 
bidrag och utjämningssystem. Det 
motsvarar ett positivt årsresultat på 
cirka 115–125 mnkr per år under den 
kommande planeringsperioden. 
Resultatet för de tre senaste åren 
har varit mycket bra och gett en 
positiv målavvikelse på sammanlagt 
cirka 250 mnkr. Resultatet har 
bidragit till ökad självfinansiering 
av våra investeringar. En motsva
rande lånefinansiering har därmed 
kunnat undvikas. Kommunen och 
kommunkoncernen har med de 
senaste årens utveckling kunnat 
stärka balansräkningen.

Gävle kommun och hela kom
munkoncernen är i ett expansivt 
investeringsskede. Det medför en 
långsiktig ökad kostnadsbelast
ning. I första hand gäller det 
investeringar riktade mot den 
kommunalt skattefinansierade 
verksamheten, då dessa investe
ringar inte ger framtida intäkter 
och kassaflöden på samma sätt som 
affärsmässiga investeringar. För år 
2017 beräknas investeringar riktade 
mot den skattefinansierade 
verksamheten komma att uppgå till 
872 mnkr och för år 2018 till 769 
mnkr enligt beräkningar i de 
preliminära ramarna inför den nya 
planeringsperioden. Under perio
den 20172021 beräknas de samlade 
investeringsbeloppet uppgå till 4,0 
miljarder kr, varav 1,9 miljarder är 
riktade mot skolområdet. 

Med de nu preliminärt fram
räknade ramarna inför den 
kommande planeringsperioden 
klarar vi inte resultatmålen sett 
över perioden 2018–2021. Den 
ackumulerade målavvikelsen 
uppgår till 115 mnkr, vilket i 
genomsnitt innebär ett resultat på 
i snitt cirka 1,5 procent av våra 
intäkter från skatter, generella 
bidrag och utjämningssystem. 
Detta gäller under förutsättning 
att kommunens nämnder klarar 
uppställda effektiviserings och 

omstruktureringskrav. Med 
anledning av de senaste årens goda 
resultat får de kommande årens 
resultat anses vara acceptabla. För 
perioden 2014–2021 redovisas med 
de angivna förutsättningarna ett 
genomsnittligt resultat som 
uppgår till 2,3 procent. Med den nu 
redovisade utvecklingen kommer 
dock detta resultat att successivt 
försämras under kommande 
planeringsperioder om inte 
utvecklingen förbättras.

Slutsatsen är att vi under 
kommande år kommer att se 
väsentligt försämrade förutsätt
ningar att bibehålla resultatnivåer 
enligt våra finansiella målsätt
ningar och att vi bör se till att vi 
inför kommande år har marginaler 
för att möta ett ökat demografiskt 
tryck. Det finns inte utrymme att 
försämra resultaten i närtid och vi 
måste noggrant följa utvecklingen 
och vidta nödvändiga åtgärder för 
att undvika drastiska och verksam
hetsskadliga kortsiktiga åtgärder 
om några år.  Det är därmed också 
nödvändigt att samtliga nämnder 
under de kommande åren klarar av 
att effektivisera och omstrukturera 
verksamheten för att mildra 
effekterna av kostnadstryck från ett 
ökat behov av välfärdstjänster.

För närvarande är det framför 
allt Socialnämnden och Omvård
nadsnämnden som redovisar 
obalanser i sina verksamheter. För 
Omvårdnadsnämnden är detta i 
hög grad baserat på ökade volymer 
inom hemtjänst där 2016 års nivå 
nu ligger till grund för ramberäk
ningarna. 

Socialnämnden redovisade år 
2016 ett resultat på 22,5 mnkr. 
Större negativa budgetavvikelser 
finns för externa placeringar av 
barn och ungdom samt vuxna, 
extern öppenvård för barn och 
ungdom samt vuxna, samt utbetal
ning av försörjningsstöd. För 
verksamhetsområdet ensamkom
mande barn redovisas för år 2016 ett 
resultat nära noll. En särskild 
utmaning finns för verksamhets
området ensamkommande barn där 
ett nytt ersättningssystem från 
Migrationsverket införs fr.o.m. 
20170701, med kraftigt sänkta 
ersättningar. Det innebär att 
kostnaderna för verksamhetsområ
det inte längre kan finansieras av 
externa intäkter. Socialtjänst Gävle 



har aviserat att de förändrade 
ersättningsnivåerna kan innebära 
en resultatförsämring med 20 mnkr 
redan år 2017 och att den stiger 
ytterligare 2018 med helårseffekt.

Utbildning
Högskolan i Gävle har cirka 13 000 
studenter och erbjuder ett 40tal 
utbildningsprogram och påbygg
nadsutbildningar. 400 kurser finns 
inom humaniora, samhälls och 
naturvetenskap samt teknik. Här 
utbildas bland annat sjuksköter
skor, socionomer, ingenjörer, 
lantmätare, ekonomer, kommuni
katörer, personalvetare, förskole, 
grundskole och gymnasielärare 
samt hälsopedagoger. Högskolan 
har snabbare än de mer traditio
nella universiteten och högsko
lorna anpassat utbildningarna till 
marknadens krav. Inom distansut
bildning är Högskolan i Gävle ett av 
de ledande lärosätena. Det stora 
utbudet av distanskurser och 
ITstöd gör att studenterna kan bo 
på hemorten och ändå bedriva 
akademiska studier. Antalet 
medarbetare uppgår till 650.

Byggd miljö och Hälsofrämjande 
arbetsliv är Högskolans övergri
pande forskningsprofiler. Viktiga 
delar inom denna är Samhälls
byggnad, med inriktning mot 
byggd miljö, samt Belastningsska
dor, med syfte att förebygga 
arbetsrelaterade skador.

Med syfte att bidra till tillväxt 
och hållbar utveckling samverkar 
Högskolan med företag, kommuner, 
myndigheter, organisationer och 
andra aktörer i regionen. Samver
kan sker ofta i olika centrumbild
ningar, projekt och nätverk.

Arbetsmarknad
I december 2016 var 5 586 personer  
i åldersgruppen 16–64 år öppet 
arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd. Det innebär en 
minskning med 333 personer eller 5,6 
procent jämfört med motsvarande 
period föregående år. Arbetslösheten 
uppgick till 11,4 procent av den 
registerbaserade arbetskraften i 
kommunen, vilket är högre än i riket 
(7,8 procent). Arbetslösheten var 
högre hos männen (11,8 procent)  
jämfört med kvinnorna (10,9 procent). 

Ungdomsarbetslösheten i 
kommunen har minskat under 
året med 3,3 procentenheter, men 
är fortfarande besvärande hög  
(18,0 procent). Arbetslösheten hos 
utrikesfödda har ökat med 0,4 
procentenheter och uppgick i 
december till 36,4 procent, att 
jämföra med 22,8 procent i riket.

Kommunikationer
Gävle växer och befolkningen 
kommer sannolikt att överstiga  
100 000 invånare under första 
halvåret 2017. Samtidigt minskar 
arbetstillfällena i traditionell 

industriproduktion och ersätts med 
arbeten i andra mer tjänste baserade 
näringar på arbetsmarknaden.

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

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

Under 2010 inleddes en serie 
viktiga utbyggnader och infra
strukturinvesteringar. Järnväg 
från hamnen ansluter till Berg
slagsbanan, Ostkustbanan och 
Norra Stambanan. Vägförbindelse 
finns till närliggande E4 och E16 
samt övriga riksvägar. Hamnen är 
sedan många år utpekad som ett 
riksintresse och har en strategisk 
betydelse för näringslivet i hela 
Mellansverige.

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



2000 2005 20101996 2016

Antal födda

800

900

1 000

1 100

1 200

Antal födda i Gävle kommun  
1996–2016

2000 2005 20101996 2016

Folkmängd

85 000

90 000

95 000

100 000

2000 2005 20101996 2016

Födelseöverskott

Flyttningsnetto

-400

-200

0

200

400

600

800

1 000

Folkmängd i Gävle kommun,  
1996–2016

Födelseöverskott och flyttningsnetto  
i Gävle, 1996–2016

Bostadsbyggande
Gävle kommun planerar för  
120 000 invånare år 2030, vilket 
ökar behovet av nya bostäder, 
samtidigt som befintliga bostäder 
ska underhållas och utvecklas.

Byggnationen av bostäder har 
kommit igång i Gävle. Under 
perioden 20112015 har i genom
snitt 203 bostäder färdigställts per 
år, att jämföra med endast 146 
bostäder per år i genomsnitt under 
perioden 2001–2010. 

Tendensen är ökande. Enligt 
bearbetad bygglovsdata har 310 
bostäder färdigställts under 2016, 
varav 110 i särskilt boende. Sam
tidigt har 587 bostäder påbörjats och 
antalet beviljade bygglov för nybygg
nation motsvarar 695 bostäder.  

Befolkningsökning
Folkmängden i kommunen 
uppgick till 99 788 invånare den 31 
december 2016, vilket innebär en 
folkökning med 911 personer 
jämfört med årsskiftet 2015/2016. 
Det är en mindre ökning jämfört 
med föregående år (563). Folkök
ningen i Gävle kommun förklaras 
främst av positiva flyttnetton mot 
utlandet och det egna länet.  
Vidare har ett stort positivt 
födelse överskott bidragit till 
folkökningen i kommunen.

Av rikets 290 kommuner ökade 
271 stycken i folkmängd. Av dessa 
hade 36 kommuner en större antals 
mässig folkökning än Gävle. 
Kommunen är den 16:e största 
kommunen bland rikets kommuner.

Med utbyggda kommunikatio
ner skapas utökade möjligheter till 
bland annat pendling. Utbytet 
mellan Stockholmsregionen och 
dess omland har ökat kraftigt över 
tid. Det gäller inte minst Gävlere
gionen (Gästrikland och Älvkarleby 
kommun) som svarat för den 
största relativa ökningen i pend
ling till Stockholmsregionen sedan 
millennieskiftet.

Gävleregionen ökade med 1 834 
invånare, vilket är en större ökning 
jämfört med föregående år (1 256). 
Samtliga kommuner i regionen 
ökade. De övriga arbetsmarknads
regionerna i länet ökade med  
1 089 invånare och sammantaget 
ökade länet med 2 771 invånare.

Totalt föddes 1 107 barn under 
2016, vilket är ett lägre antal än 
föregående år (1 149). Antalet 
dödsfall under aktuell period var 
938. Därmed uppgick födelseöver
skottet till 169 (211 år 2015).

Under år 2016 flyttade 4 784 
personer till Gävle och 4 054 
personer från Gävle, vilket innebär 
ett flyttningsnetto med 730. 
Flyttningsnettot blev därmed lägre 
än föregående års netto på 346.

Kommunen har ett fortsatt 
positivt flyttningsnetto gentemot 
övriga kommuner i länet (132). 
Inflyttarna från övriga län i riket 
var dock färre än motsvarande 
utflyttare (netto 120). Antalet 
inflyttare från utlandet (immi
granter) var betydligt fler än 
antalet utflyttare (emigranter) 
(718).
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Kommunövergripande mål
Översikt 

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

Medborgare och kunder

◆
Medborgarna ska ha stort förtroende för den 
kommunala verksamheten och ges möjlighet  
till delaktighet och engagemang.

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

◆
Gävle ska uppfattas som attraktivt, tryggt och  
tillgängligt och vara en plats där medborgarna  
har en god folkhälsa.

Medarbetare

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

● Ett inspirerande och utvecklande ledarskap.

◆ Uppnå jämställda arbetsvillkor och löner.

Ekonomi

●
Kommunkoncernens verksamheter bedrivs 
kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar.

●
Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst  
2 procent av skatteintäkterna.

●
Kommunkoncernen ska eftersträva en långsiktig  
tillväxt i balans.

◆
Investeringar bör till 100 procent vara självfinansierad 
sett över en femårs period.

Hållbart samhälle

◆
Gävle ska ha en hållbar tillväxt som stimuleras  
av bostadsbyggande och en infrastruktur för  
god kommunikation.

◆
Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar 
för företagande och arbetstillfällen.

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

●
Gävle kommun ska bli en av Sveriges bästa 
miljökommuner.

◆
Gävle kommuns verksamheter ska ha effektiva processer 
och ett högt kvalitetsmedvetande.



Medborgare och kunder
Måluppfyllelse

Kommunövergripande mål

◆ Medborgarna ska ha stort förtroende för den 
kommunala verksamheten och ges möjlighet  

till delaktighet och engagemang.

Kommunens verksamheter
Gävle kommunkoncerns samtliga verksamheter 
arbetar med att öka medborgarnas och kundernas 
inflytande. Ökat kundfokus, satsningar på större 
förbättringsarbeten och digitala arbetssätt är gemen
samma nämnare för koncernen.

Kommunledningskontoret har under året arbetat 
med flera utvecklingsfrågor för att öka servicen till 
medborgarna. Ett 30tal nya etjänster har tagits fram 
och användningen av etjänsterna ökar, vilket betyder 
snabbare och säkrare service till medborgarna och 
frigjord tid för handläggare. Arbetet med att utveckla 
servicefunktionerna på webbplatsen gavle.se har också 
tagit fart i samarbete med förvaltningarna och 
avslutas under 2017. Kommunens arbete med att möta 
Gävleborna i digitala kanaler har varit mycket fram
gångsrikt. Vid årets slut följde över 26 000 personer 
kommunens två Facebookkonton, där det största är 
Facebook Gävlestad med 21 000 följare.

Utbildning Gävle visar goda resultat när det gäller 
nöjda föräldrar och elever. Däremot har förvaltningen 
alltjämt utmaningar med att öka föräldrars och 
elevers inflytande. Marginella förbättringar har skett 
och åtgärder har vidtagits. Vidare har förvaltningen 
fortsatta utmaningar att involvera och engagera 
föräldrar vars barn har annat modersmål än svenska. 
Till exempel svarar endast en av fem föräldrar till barn 
med annat modersmål än svenska på enkäten i grund
skolan. Under 2016 har etjänsten Val av skola omarbe
tats i grunden, vilket har gett ett mycket bra resultat. 
En klar majoritet av ansökningarna har skett via 
etjänsten. Detta är en avsevärd serviceförbättring 
från förvaltningens sida.

Samhällsbyggnad Gävle arbetar kontinuerligt med 
att förbättra dialogen med kommunens medborgare 
och kunder. Större förändringar prioriteras kommuni
kationsmässigt och där sker informationen tidigt och 
ofta i dialog med berörda målgrupper. Samhällsbygg
nad Gävle har börjat visualisera och förbättra informa
tionen om pågående planer och beviljade bygglov 
genom projektet Byggnation i Gävle. Förvaltningens 
kundtjänst ligger långt fram och hanterar mer än åtta 
av tio inkommande samtal, vilket frigör kvalificerad 
handläggartid.

Kultur och fritid Gävle arbetar tydligt med att 
involvera medborgare och kunder till att förbättra och 
utveckla verksamheterna. Förvaltningen driver också 
digital förändring på ett tydligt sätt och utbildar både 
chefer och medarbetare i att tänka och arbeta digitalt. 
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Teckenförklaring
■ = Mål ej uppnått
◆ = Mål delvis uppnått
● = Mål uppnått

Däremot har förvaltningen utmaningar att klara av 
att integrera sina verksamheter i den gemensamma 
kundtjänsten.

Näringsliv och arbete Gävle arbetar med brukar 
och kundinflytande på flera sätt. Detta märks särskilt 
tydligt inom vuxenutbildningen där förvaltningen 
har identifierat och fokuserat på elevinflytande och 
elevernas kännedom om likabehandlingsplan och 
plan mot kränkande behandling.

Omvårdnad Gävle har etablerade arbetssätt för att 
involvera kunder och anhöriga i verksamhetens 
utformning. Under 2016 provades dessutom ett nytt 
arbetssätt för att öka inflytandet för personer med 
funktionsnedsättning.

Socialtjänst Gävle har under 2016 skapat en förvalt
ningsövergripande mottagningsenhet, för alla 
målgrupper och åldrar. Det är ett sätt att öka servicen 
för kunderna. Arbetet kommer att utvecklas under 
2017 för att förbättra information om socialtjänsten, 
hur man kan få hjälp, personalens tillgänglighet och 
flexibilitet, det vill säga att kunna välja vilken perso
nal man vill träffa.

Gävle Energi arbetar genomtänkt med att ställa 
kunden i fokus och möta kunden på dess villkor. 
Bolaget arbetar även mycket med digitalisering för att 
möta kundernas krav på en enklare hantering av ären
den och kontaktytor.

Gästrike vatten har stärkt kundservicen genom att 
ändra sin handläggning av inkommande telefonsam
tal och mail för att möta kunden snabbare och effekti
vare. SMStjänster har införts för planerade och akuta 
driftstopp.

Analys av indikatorerna
Trots alla insatser visar Medborgarundersökningen en 
försämring av resultatet för medborgarnas nöjdhet 
och inflytande. Förändringen är dock inom felmargi
nalerna.

Mätningarna visar att information och kontakt 
med kommunens verksamheter har en godkänd nivå, 
med några få undantag. Alltjämt visar samma mät
ningar också att de viktigaste utvecklingsområdena är 
att öka medborgarnas förtroende för kommunens 
verksamheter och medborgarnas möjligheter att 
påverka och engagera sig i kommunens verksamhet 
och utveckling.

Indikator Utfall
2016

Mål 
värde

Utfall
2015

1 Nöjd medborgarindex index 52 ■ index 55 index 
52

2 Nöjd inflytandeindex index 32 ■  index 39 index 
35



■ Kompetensnivån hos kommunens befolkning  
höjs och anpassas till arbetsmarknadens behov  

och samhällets utveckling. 

Kommunens verksamheter
Utvecklingsarbeten för att höja kompetensnivån hos 
befolkningen pågår inom flera förvaltningar, bland 
annat i Kultur & Fritid genom att aktiviteterna för 
språkträning har utökats på biblioteken.

För att nå Utbildningsnämndens mål behöver fokus 
i förskola och skola vara på måluppfyllelse och på det 
som sker i barngrupp och klassrum. Som ett led i 
arbetet har systemen för systematiskt kvalitetsarbete 
och resultatuppföljning förenklats och förbättrats. 
Verksamheternas fokus betonas i alla sammanhang 
och i all styrning. Tidiga insatser i de lägre åldrarna 
och för nyanlända barn och elever ska prioriteras, 
förutsättningarna för likvärdighet ska stärkas  
– både vad gäller resurser och planering av skolors 
placering.

94 procent av föräldrarna i förskolan anser att deras 
barn har en stimulerande, utvecklande och lärande 
miljö i förskolan. Det är ökning från föregående år. 
Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan 
har ökat jämfört med föregående år. Årets förbättring 
av andelen behöriga till gymnasieskolan beror framfö
rallt på förbättrade resultat i matematik jämfört med 
föregående år. Andelen elever med fullständiga betyg 
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har ökat betydligt jämfört med föregående läsår, det är 
framför allt de kommunala skolorna som förbättrat 
sitt resultat. För gymnasieskolan är den genomsnitt
liga betygspoängen på samma nivå i Gävle jämfört 
med riket. Jämfört med föregående läsår är det en 
ökning. Kvinnor har högre betygspoäng än män, 
elever med utländsk bakgrund har lägre betygspoäng 
än elever med svensk bakgrund.

Utbildning Gävle och Socialtjänst Gävle fortsätter 
samarbetet kring grundskoleelever i utsatta situatio
ner inom SAX och Skolfam. Utökning har skett med 
ytterligare ett Skolfamteam.  Målsättningen är att 
eleverna ska få godkända betyg, att undvika exklude
ring och minska antalet vårddygn. Alla elever i årskurs 
9 i familjehem och inom Skolfam har nått gymnasie
behörighet. Medel för förebyggande sociala insatser 
har bland annat fördelats till projektet Förändra 
radikalt och för arbete med skolfrånvarande elever, så 
kallade hemmasittare i grundskolan och dropouts på 
gymnasiet.

Att matcha behov av kompetens och utbildning samt 
att erbjuda ett brett utbud av utbildning är ett av 
Vuxenutbildningens nyckeluppdrag. Vuxenutbildningen 
samverkar inom olika nätverk och med olika aktörer för 
att fånga upp vilka kompetenser som behövs för att vara 
anställningsbar. Samarbete sker med Arbetsförmed
lingen i syfte att ta fram en tydligare modell för nyan
lända med kort utbildningsbakgrund. En kartläggning 
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av gruppen unga vuxna i åldern 20–24 år för att se över och planera särskilda 
insatser i samverkan med andra aktörer har genomförts.

Analys av indikatorerna
Studiedeltagandet mäts med ett års eftersläpning. Åldersgruppen 16–24 
år uppgick till 54,7 procent i Gävle kommun den 31 december 2015, att 
jämföra med  
55,0 procent i riket. Andelen har ökat i kommunen sedan år 2013 (52,5 
procent), men är dock lägre än år 2010 (57,6 procent).

Andelen elever som når kravnivåerna i alla ämnen är oförändrad sedan 
föregående år, men målvärdet kommer inte att nås. Målvärdet är 100 
procent utifrån skolförfattningarnas krav.

71 procent av gymnasieeleverna fullföljer sin utbildning inom 4 år, 
utfallet är det samma som i riket. Det är första gången värdet mäts efter 
gymnasiereformen, så det går ännu inte att jämföra över tid. Målvärdet 
nås inte. Målvärdet är 100 procent utifrån skolförfattningarnas krav.

Andelen av befolkningen med eftergymnasial ut  
bildning har höjts något och trenden fortsätter, målet bedöms uppnås. 
Statistik för 2016 redovisas först i  
april 2017.

62 procent av eleverna är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 
två år efter avslutad gymnasieskola, andelen har ökat något, men är 
fortfarande betydligt under riket (67,7 procent). Målet uppnås inte.  
Utvecklingen av arbetsmarknaden påverkar förutsättningarna.

Indikator Utfall
2016

Mål
värde

Utfall
2015

1 Studiedeltagande 16–24 år 54,7 % ■ 57,5 %

2 Andel elever i åk. 9 som uppnått kravnivåerna 
i alla ämnen 70 % ■ 100 % 70 %

3 Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning 
inom 4 år 71 % ■ 100 %

4 Andel av befolkningen med minst treårig 
eftergymnasial utbildning – 24 % 24 %

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

62 % ■ 67 % 60 % 

4. Utfall för 2016 presenteras i april 2017
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◆ Gävle ska uppfattas som attraktivt, tryggt och 
tillgängligt och vara en plats där medborgarna  

har en god folkhälsa. 

Kommunens verksamheter
Under 2016 har en samverkansöverenskommelse 
gällande folk hälsoarbetet mellan Gävle kommun och 
avdelningen Folkhälsa och hållbarhet Region Gävle
borg upprättats. Handlingsplanen för Integration 2016 
för Gävle kommun som utarbetades i samverkan med 
samtliga förvaltningar och bolag beslutades i Kom
munstyrelsen i maj och Kommunfullmäktige i juni. 
Gävle är en av fem av Kulturdepartementet utsedda 
kommuner som kommer att arbeta med romsk 
inkludering. Gävle kommuns systematiska och 
framåtsyftande arbete med finskt förvaltningsområde 
har uppmärksammats av Sverigefinländarnas delega
tion som har utsett Gävle kommun till årets sverige
finska kommun 2016.

95 procent av föräldrar i förskolan anser att de 
tryggt kan lämna sina barn i förskolan. Enligt enkät
resultatet upplever föräldrarna att förskolans arbete 
med normer och värden fungerar mycket bra. 91 
procent av eleverna i årskurs 5 och 89 procent av 
eleverna i årskurs 8 känner sig trygga i skolan, vilket 
är något lägre jämfört med övriga kommuner i SKL:s 
Öppna jämförelser. En fördjupad analys av trygg heten 
på skolorna genomförs i kartläggningarna i Gävlemo
dellen. Inom gymnasieskolan har ett arbete med att 
tydliggöra rutinen för anmälan av elevers upplevda 
kränkningar till såväl rektor som huvudmannen 
genomförts.

Samhällsbyggnad Gävle har genomfört ett antal 
aktiviteter 2016 för att öka möjligheten att Gävle 
uppfattas som en trygg, tillgänglig och välskött 
kommun. En inventering av belysning och växtlighet 
längs kommunens gång och cykelbanor har genom
förts och en åtgärdsplan har tagits fram.

För att Omvårdnad Gävles kunder ska känna sig 
trygga är konti nuitet, både i utförandet och till person 
avgörande. Detta är en särskild utmaning för hem
tjänsten då insatserna utförs spridda över hela dygnet 
och veckans alla dagar. Ett förändringsarbete med 
syfte att förändra arbetssättet i hemtjänsten när det 
gäller planeringen och utförandet av de beviljade 
insatserna till kund har under 2016 inletts. Målsätt
ningen är bland annat att öka personkontinuiteten, 
öka delaktigheten och inflytandet för kund i utfor
mandet av insatser. Socialtjänst Gävle verkar för en 
minskad omfattning av ungdomars bruk av tobak och 
alkohol. Förebyggande arbete sker bland annat av 
kommunens och förvaltningens drogsamordnare, 
fältgruppen, samt i verksamheterna drogfri skola och 
BIG (Brottsförebyggarna i Gävle). Arbete med översyn 
av insatser riktade mot olika målgrupper inom 
verksamhetsområdet missbruk har också pågått 
under 2016. Genomförda och planerade åtgärder 
innefattar bland annat omdaning av öppenvårdsin
satserna för målgruppen och förbättring av det 
strukturerade samarbetet mellan utredare och 
behandlare.

Med en bra planerad och väl fungerande verksamhet 
i form av el, värme, bredband, kyla och belysning bidrar 

Gävle Energi till ett attraktivt, tryggt och tillgängligt 
Gävle. Arbetet med att effektivisera driftkostnader för 
belysningsanläggningen med inriktning mot energi
förbrukning går fortsatt framåt med lyckat resultat. 
Gavliakoncernen arbetar för ett tryggt och snyggt 
Gävle. Detta sker genom att underhålla kommunens 
gator och parker samt att förvalta och förädla kommu
nens fastigheter. Gavlefastigheter arbetar förebyggande 
med åtgärder för att minska skadegörelse inom Sabba 
Sugerarbetet. Aktiviteter som riktar sig till ungdomar 
genomförs i syfte att uppmärksamma konsekvenser 
kring skadegörelse och för att minska kostnaderna för 
skadegörelse. 

Analys av indikatorerna
Gävle är en attraktiv kommun som växer. Enligt 
tidigare års medborgarundersökningar är Gävleborna 
nöjda med kommunen som plats att leva och bo på. 
Utfallet i undersökningen hösten 2016 gav betyget för 
NöjdRegionIndex (NRI) = 59, vilket överstiger grän
sen för nöjd (55) enligt Statistiska centralbyrån. Det är 
inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 
2015 (57). Betyget för NRI har varit oförändrat i kom
munen över tid, och är jämförelsevis lägre än motsva
rande betyg för kommunerna i samma storleksklass  
50 000 invånare eller fler.

En viktig faktor för att utveckla attraktiviteten är att 
fokusera på faktorn Trygghet. Trenden för faktorns 
betygsindex är vikande i Gävle. Betygsindexet 50 hösten 
2016 innebär ett statistiskt säkerställt lägre betyg än 
flertalet av kommunerna i samma storleksklass som 
Gävle (50 000 invånare eller fler). Kvinnorna anger ett 
lägre betygsindex för faktorn än männen, 45 respektive 
54. Trygghetsindex mäter medborgarnas syn på 
trygghet och säkerhet utomhus, hot, rån och misshan
del samt inbrott i hemmet.

Ohälsotalet uppgick till 26,6 i Gävle kommun för  
år 2016, att jämföra med 27,8 i riket. Ohälsotalet har 
därmed ökat i rak följd under fyra år (Källa: Försäk
ringskassan). Ohälsotalet beräknas på antalet utbetalda 
dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, 
rehabiliteringsersättning, sjukersättning och aktivi
tetsersättning från Socialförsäkringen per försäkrad 
individ under en 12 månaders period. Ohälsotalet 
innehåller inte dagar med sjuklön från arbetsgivaren.

Indikator Utfall
2016

Mål
värde

Utfall
2015

1 Nöjd regionindex index 59 ◆ index 61 index 
57

2 Trygghetsindex index 50 ■  index 54 index 
49

3 Ohälsotal 26,6 dagar ◆
max 
24,6 

dagar

26,5 
dagar
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Medarbetare
Måluppfyllelse

Kommunövergripande mål

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

Kommunens verksamheter
Arbetet med arbetsgivarvarumärket och temat Vi gör Gävle fort sätter 
inom samtliga förvaltningar och syns flitigt i olika medier.  
Det bygger på medarbetarnas engagemang och goda arbete som 
sedan återspeglas i marknadsföringen av arbetsgivaren Gävle 
kommun via berättelser, videofilmer och instagrammande med
arbetare. Genom ett starkt och enhetligt arbetsgivarvarumärke ökar 
möjligheterna att attrahera nya medarbetare med rätt kompetens.

Gävle kommun hamnar i år på 46:e plats (plats 58 föregående år) 
enligt Universums undersökning, Sveriges bästa arbetsgivare, där 
medarbetarna själva tycker till. Universum Communications  
har nominerat Gävle kommun som en av fyra finalisterna till 
utmärkelsen Årets kommun för hur organisationen jobbar med 
arbetsgivarvarumärket.

Utmaningarna kring rekrytering och kompetensförsörjning är 
fortfarande stora. Insatser görs på olika håll bland annat genom 
traineeprogrammet Trainee Södra Norrland. Programmet är en 
betydelsefull del i kommunens långsiktiga kompetensförsörjning 
och fortsätter ge positiva resultat. I år är tre personer knutna till 
Gävle kommun. Utbildning Gävle gör bland annat rekryterings
aktiviteter vid högskolor, universitet och mässor för att knyta till  
sig framtida medarbetare.

Många grundskolor framhåller kollegialt lärande som en fram
gångsfaktor och inom alla rektorsområden pågår arbetet med den 
typen av lärande vid exempelvis sambedömning av nationella prov, 
pedagogiska caféer och workshops.

Vissa förvaltningar och bolag erbjuder sina medarbetare utbild
ningar inom stresshantering, social arbetsmiljö, kränkande sär
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behandling, målförståelse av verksamhetsuppföljning samt hälso
profilundersökning som aktiviteter som utmynnat efter analyser  
av Medarbetarundersökningen (MAU).

Obligatorisk sjukredovisning  
för Gävle kommun, % 2016 2015 2014

Total sjukfrånvaro* 7,1 6,8 6,3

– varav långtidssjukfrånvaro** 40,5 37,0 35,0

Sjukfrånvaro för kvinnor 7,8 7,4 7,0

Sjukfrånvaro för män 4,4 4,4 3,9

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

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

Sjukfrånvaro i åldergruppen 50 år eller äldre 8,0 7,3 6,8

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

Analys av indikatorerna
I mars genomfördes Medarbetarundersökningen (MAU) inom  
Gävle kommun där svarsfrekvensen nådde en rekordnivå på 88 
procent av kommunens medarbetare (87 procent 2015). Den höga 
svarsfrekvensen innebär att resultatet kan ses som ett tillförlitligt 
underlag i kommande arbetsmiljöarbete samt arbete med verk
samhetsutveckling såväl på kommunövergripande som på  
respektive förvaltnings och bolagsnivå.

Det sammanvägda indexet fick i år ett utfall på 79 vilket är bra  
då värden över 70 är bra enligt leverantören av undersökningen.

Utifrån MAU har två förbättringsområden kanaliserats inom 
kommunen; dels att stärka ambassadörsskapet ytterligare, dels att 
arbeta med frågor om utsatthet.

SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) nationella index 
Hållbart medarbetarengagemang (HME) som mäts i samband  
med MAU visar på ett förbättrat resultat jämfört med 2015. HME 
inkluderar områdena motivation, ledarskap och styrning vilket 
innebär chefers förmåga att möjliggöra, tillvarata och upprätthålla 
ett medarbetarengagemang. Alla tre områden visar ett förbättrat 
resultat jämfört med tidigare år.

Indikator Utfall 2016 Målvärde Utfall 2015

1 Sammanvägt index MAU index 79 ●  Index 75 index 73

2 Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) index 82 ● Index 82 index 81
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 Kvinnor  Män 

Arbetad tid  
och frånvaro  
i Gävle kommun, (%) Totalt Kvinnor Män

Nettoarbetstid 77,2 75,9 82,4

Sjukdom 6,6 7,2 4,0

Barnledighet 3,9 4,3 2,1

Semester/Ferier 9,2 9,3 8,9

Studier 0,4 0,5 0,3

Övrig frånvaro 2,7 2,8 2,3
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Ett inspirerande och utvecklande ledarskap. 

Kommunens verksamheter
För andra året i rad utsågs Årets chef med syfte att skapa stolthet 
samt lyfta goda förebilder bland chefer inom Gävle kommun. Med
arbetare har skickat in sina nomineringar till en jury som utsåg  
en vinnare. Vinnaren presenterades på kommunens Chefsdag i 
sep tember. Nytt för i år är att även Årets arbetsplats utsågs efter  
nomineringar från medarbetare, allt för att uppmärksamma och 
lyfta fram duktiga medarbetare och arbetsplatser.

Årets deltagare i Chefs och ledarskapsprogrammet tog sin 
examen den 2:a september. Utbildningen syftar till att stödja chefer 
till ökad måluppfyllelse samt att utveckla det egna ledarskapet och 
den egna verksamheten där deltagarna även erhåller en "verktygs
låda" till sina uppdrag.

I april genomfördes en aktualitetsdag för samtliga chefer för att 
informera om den nya AFS:en (Arbetsmiljöverkets författnings
samling) som gäller inom organisatorisk och social arbetsmiljö, 
vilken är en del i satsningen som görs inom det systematiska 
arbetsmiljö arbetet (SAM). Där pågår en utveckling om att ta hjälp av 
systemstöd för att få bättre kontroll över arbetet och en första träff 
med pilotgrupperna hölls i början av 2017. Samtliga chefer ska även 
delta i en obligatorisk arbetsmiljöutbildning.

En samtalsguide har under året utarbetats för att verka som ett 
stöd till chefer, där samtalet är ett av de viktigaste verktygen för 
chefer att kommunicera med sina medarbetare. En god kommunika
tion och feedback till medarbetarna tillsammans med ett närva
rande ledarskap är nyckeln till ett lyckat ledarskap. Samtliga skol
ledare inom grundskole och gymnasieutbildningen deltar även  
i en utbildning i samarbete med Uppsala universitet Att leda på 
vetenskaplig grund.

För att kvalitetssäkra chef och specialistrekryteringar inom Gävle 
kommun har det införts personlighetstester och djupintervjuer vid 
rekrytering av chefer, vilket utförs av det centrala rekryteringsstödet.

Analys av indikatorerna
I mars månad genomfördes Medarbetarundersökningen inom Gävle 
kommun, den höga svarsfrekvensen på 88 procent innebär att 
resultatet kan ses som ett tillförlitligt underlag i kommande 
ut vecklingsarbete.

Medarbetarundersökningen visar att medarbetarna har stort 
förtroende för sin närmaste chef. 76 procent av medarbetarna ger 
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Män 23,8 %

Kvinnor 76,2 %

Chefer i Gävle kommun, (%)

sina chefer betyget 6,7 eller 8 på en 8gradig skala, vilket ger ett 
betygsindex på 79 av totalt 100. Det är betydligt högre än andra 
jämförbara kommuner. Samma höga betyg ges för det öppna klima
tet och respekten för allas lika värde.

Gävle kommun har jobbat vidare med att utveckla ledarskapet som 
i tidigare mätningar inte uppnådde lika bra värden som i år. Resulta
tet av medarbetarundersökningen är ett bra utgångsläge för fortsatt 
utveckling av ett inspirerande och utvecklande ledarskap.

Indikator Utfall 2016 Målvärde Utfall 2015

1 Ledarskapskap MAU Index 79 ● Index 72 Index 71

◆
 

Uppnå jämställda arbetsvillkor och löner.

Kommunens verksamheter
Gävle kommun kartlägger och analyserar årligen sina löner vilket 
sedan ligger till grund för olika lönepolitiska ställningstaganden. 
Lönekartläggningen inför löneöversyn 2016 visade att det fanns 
behov av att prioritera vissa grupper utifrån ett jämställdhets
perspektiv. Grupper som särskilt skulle prioriteras var bland andra 
pedagoger, vissa chefskategorier, undersköterskor, sjuksköterskor 
samt socialsekreterare.

Från och med år 2016 tar Gävle kommun fram en kommunöver
gripande Jämställdhets och likabehandlingsplan. Kommunled
ningskontoret har, för att följa de krav diskrimineringslagen har om 
dokumentation, därefter formulerat en förvaltningsspecifik åtgärds
plan som omfattar samtliga diskrimineringsgrunder, och innehåller 
konkreta åtgärder utifrån verksamhetens behov och denna inrikt
ning. Samtliga förvaltningar och bolag har arbetat med dessa under 
året för att ta fram aktiviteter som ska främja målen. Arbetet med 
möjligheten att kombinera föräldraskap och medarbetarskap samt 
chefens ansvar i frågan får under 2016/2017 ett större fokus och 
återfinns i jämställdhets och likabehandlingsplanen.

Tidigare år har Gävle kommun använt sig utav Jämix, men sedan 
2016 används istället Jämställda villkor som är framtagen tillsam
mans med fyra andra kommuner. Införande av det nya mätverktyget 
samt indikatorns målvärde beslutades i Kommunfullmäktige inom 
mål och ramar 20162019. Arbete fortsätter under kommande år med 
att implementera och kommunicera mätverktyget i kommunen.

Analys av indikatorerna
Jämställda villkor mäts genom nyckeltalen anställningsvillkor, 
chefsstruktur, ledningsgrupper, föräldraledighet/VAB samt sjuk
frånvaro. Mätningen finns även nedbruten per förvaltning för 
jämförelse och utvecklingsarbete. Målvärdet är satt till 4,0 och för ha 
helt jämställda villkor krävs 10,0. Genomförd mätning vid årets slut 
visar ett totalt värde på 3,6. Bristande jämställdhet mellan män och 
kvinnor finns framför allt inom området föräldraledighet/VAB samt 
sjukfrånvaro. Mest jämlikt är det i chefsstrukturen det vill säga löner 
och antal medarbetare per chef som uppgår till 8,0.

För jämställda löner ses en tillbakagång jämfört med utfallet 2015. 
En åtgärdsplan ska tas fram för kompetenshöjande insatser vad 
gäller lönesättning ur ett genusperspektiv. Målet om jämställda 
löner är kommunövergripande vilket innebär att varje förvaltning 
har att ta ställning till dess bidrag till att uppfylla målet.

Indikator Utfall 2016 Målvärde Utfall 2015

1 Jämställda villkor 3,6 ◆ Index 4

2 Jämställda löner 93,7 % ■ 94,9 % 93,9 %
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Hållbart samhälle
Måluppfyllelse

Kommunövergripande mål

◆ Gävle ska ha en hållbar tillväxt som stimuleras av 
bostadsbyggande och en infrastruktur för god 

kommunikation.

Kommunens verksamheter
De senaste åren har befolkningsökningen i Gävle varit 
hög. Under första halvan av 2017 kommer befolk
ningen att passera 100 000 invånare. Det sätter fokus 
på Gävles möjligheter för tillväxt fram förallt allt när 
det gäller bostadsbyggande och infrastruktur. Det 
viktigaste planeringsinstrumentet för att möjliggöra 
en hållbar tillväxt är den kommuntäckande översikts
planen. Under 2015 och 2016 har ett förslag till över
siktsplan arbetats fram som kommer att föreläggas 
Kommunfullmäktige för antagande under 2017. 
Översiktsplanens huvuduppgift är att visa hur Gävle 
ska nå 120 000 invånare år 2030 på ett hållbart sätt.  
I likhet med många andra kommuner råder bostads
brist i Gävle och vakansgraden i bostadsbeståndet  
är obefintlig vilket riskerar att hämma tillväxten 
eftersom möjligheten att på kort tid kunna skaffa sig 
en bostad är begränsad. Därför är det positivt att 
notera att bostadsbyggandet ökar i Gävle. Intresset  
för Gävle för nya aktörer på bostadsmarknaden är 
stort. Sett över några års sikt görs bedömningen att 
bostadsbyggandet ligger i nivå med uppsatta inrikt
ningsmål. Emellertid måste konstateras att tillgången 
på tomter för småhusändamål inte motsvarar behovet. 
Ett kvitto på att ansträngningarna gett resultat är  
den byggbonus som Gävle kommun erhöll 2016.

Stimulerande för tillväxten är också att företagen 
har tillgång till attraktiv mark. Tillgången på plan
lagd industrimark har minskat vilket i sig är positivt 
eftersom företagsetableringar och utbyggnader för 
näringslivets behov sker i hög takt. Men det pekar på 
att nya områden för näringslivets behov behöver tas 
fram.

En viktig förutsättning för en hållbar tillväxt är  
en väl fungerande infrastruktur. Gävle är en betydel
sefull nod, där möts flera Europavägar, länsvägar och 
stambanor och Gävle har en av ostkustens större 
hamnar. Gävle har därmed ett ansvar och en roll för 
sin egen och regionens utveckling. Under 2016 har 
många aktiviteter kopplade till infrastruktur pågått. 
Gävle kommun är aktiv i många samarbetsorgan 
exempelvis Ostkustbanan. Arbetet med en ny Gävle 
Central i samarbete med Trafikverket har inletts.  
Ett större och växande Gävle behöver också bra 
infrastruktur för staden. Därför har arbetet med  
en infrastrukturplan inletts. Till infrastrukturen  
hör också bredband.

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

Hållbart samhälle30

Analys av indikatorerna
De senaste åren har befolkningsökningen i Gävle varit 
hög. Utfallet för 2016 är en ökning med 880 personer. 
Målvärdet på 800 personer är såldes nått.

Indikatorn för bostadsbyggande har ett utfall på  
310 och målet 2016 var 400 färdigställda lägenheter. 
Trots att målet inte uppnåddes under 2016 finns 
positiva signaler om att bostadsbyggandet har tagit 
fart. Beviljande av bygglov och igångsatta lägenheter 
är 600–700 st.

En hållbar tillväxt för Gävle förutsätter att pend
lingen per tåg är tillförlitlig över tid. Ankomstpunktlig
heten för persontåg till Gävle C var 90,4 procent under 
december 2016. Det innebär att en vardagspendlare 
med tåg är försenad mer än fem minuter, vid minst ett 
tillfälle i veckan. Målvärdet uppnås med en liten 
marginal.

Rapporten om tillgång till bredband lämnas i  mars 
2017 av Post och telestyrelsen. Utfallet 2015 var 80 
procent så målet för 2016 är redan sedan tidigare 
uppnått. Sammanfattningsvis konstateras att indika
torerna visar att målet avseende hållbar tillväxt är på 
väg att infrias.

Indikator Utfall
2016

Mål 
värde

Utfall
2015

1 Befolkningsökning 880 st ● minst 
800 st 563 st

2 Bostadsbyggande 310 st ◆ minst 
400 st 468 st

3 Punktlighet 
tågtrafik 90,4 % ● 90 % 86,6 %

4 Tillgång till 100 
Mbit/s bredband 
bland hushållen

83,7 % ● 70 % 80 %

◆ Gävle kommun bidrar till att skapa goda 
förutsättningar för företagande och arbetstillfällen. 

Kommunens verksamheter
Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden arbetar 
med att utveckla och skapa dialog med näringslivet 
utifrån Näringslivsprogrammets fokusområden. Inom 
ramen för Helt enkelt Gävle fortgår aktiviteter i syfte 
att förbättra och förenkla för företagen. Till exempel 
har ett antal olika aktiviteter som ambassadörsträffar, 
näringslivsfrukostar och utbildningstillfällen för 
näringslivet i Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
genomförts. Arbete för att öka Gävles attraktionskraft 
för företag sker även genom att exempelvis verka för 
att fler nya företag startas i Gävle genom samarbete 
med markägare, fastighetsägare och kommunens 
övriga förvaltningar, genom samarbete med mötesin
dustrin för att få fler evenemang och kongresser till 
Gävle, genom arbete med ambassadörsskap med Gävles 
företagare och genom att stärka Gävleregionens 
attraktionskraft för talanger och kompetens.
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Samtidigt har ett arbete med ett nytt Näringslivs
program genomförts under 2016 med syfte att skapa 
ännu bättre förutsättningar för kommunens arbete 
med näringslivsklimatet. Detta arbete har skett med 
nära förankring med det lokala näringslivet och har 
varit en prioriterad aktivitet under 2016. Under 
december skickades ett nytt program ut till berörda på 
remiss. Utvalda fokusgrupper inom detta arbete har 
bidragit med ett stort antal synpunkter på såväl 
övergripande strategier till enklare operativa förbätt
ringar. Målsättningen är att ett nytt näringslivspro
gram ska beslutas under första halvåret 2017.

Att matcha behov av kompetens och utbildning 
samt att erbjuda ett adekvat utbud av insatser för att 
bli anställningsbar är ett nyckeluppdrag för Närings
livs och arbetsmarknadsnämnden. Nämndens 
verksamheter samverkar därmed med olika aktörer 
inom en mängd nätverk för att fånga upp arbetslivets 
behov av kompetens samt anpassa utbudet av insatser 
utifrån det behovet för att stärka individens ställning 
på arbetsmarknaden. Nämnden har som uppdrag att 
genom samverkan med interna och externa intressen
ter vidta åtgärder för att minska tid i arbetslöshet, 
brister i utbildning och öka andelen som är anställ
ningsbara. Samverkan sker med ett stort antal 
intressenter inom kommunsektor, statliga myndighe
ter, Region Gävleborg och andra intresseorganisatio
ner

Byggklar mark för näringslivets behov är en viktig 
del för förutsättningar för företagandet och plane
ringen inriktas på att detta behov tillgodoses. Under 
2016 har arbete påbörjats med att förstärka kommu
nens markreserv på längre sikt dels genom markbyten 
med skogsbolaget Bergvik skog och dels genom 
påbörjat samarbete med Fortifikationsverket för 

utveckling av statligt ägd mark i V Kungsbäck för 
bostäder och verksamheter.

Gävle Energi bidrar inom kommunens bolagssektor 
genom att skapa hög tillgänglighet och tillförlitlighet 
till infrastrukturen och lyfter särskilt satsningar på 
fjärrvärme och bredband som viktiga. Gavlefastigheter 
arbetar med att underlättar ny och ometableringar av 
små och medelstora företag.

Analys av indikatorerna
Kopplat till målet finns fem indikatorer. Flera av de 
indikatorer som mäter måluppfyllelsen försämras 
under 2016 jämfört med tidigare år och uppnår ej satta 
målvärden.

Nöjd Kund Index mäter Gävle kommuns service och 
bemötande i handläggning, tillståndsgivning och 
tillsyn. Mätningen görs i samarbete med Stockholm 
Business Alliance. Gävle kommuns arbete för förbätt
rad service har gett resultat i form av en stadig trend i 
utfallen under de senaste åren. 2016 års kommunre
sultat för NKIindexet är 70, vilket är samma resultat 
som 2015. Med andra ord behåller Gävle kommun ett 
högt resultat men uppnår samtidigt inte målvärdet 71 
i sin helhet. Snittresultatet för deltagande kommuner 
inom Stockholm Business Alliance var 69.

Indikatorn som mäter nyföretagande visar en liten 
minskning. Resultatet för 2016 är 8,8 startade företag 
per 1 000 invånare (2015 var resultatet 9,3 startade 
företag per 1 000 invånare). Nyföretagandet ökar dock 
när det gäller det totala antalet nystartade företag. 
Minskningen i indikatorn beror sannolikt delvis på att 
mätningen avser antal nystartade företag per 1000 
invånare samtidigt som Gävle växer i antalet invånare. 
Indikatorn tar ingen hänsyn till vilken typ av företag 
som startas (omsättning, antal anställda, med mera).



Markreserven av byggklar mark för näringslivets 
olika behov (industri, kontor och handel) uppnås ej för 
2016. Tillgången på byggklar mark är 38 hektar (ha). 
Målsättningen är att ha en framförhållning av 60 ha 
detaljplanelagd mark. Under 2017 beräknas antagande 
av ny detaljplan för S Ersbo som beräknas ge ett 
tillskott på 85 ha detaljplanelagd mark.

Företagsrankningen för 2016 uppgår till plats 252, 
vilket är en försämring jämfört med föregående år (13 
platser). Indikatorn är Svenskt näringslivs rankning av 
företagsklimatet och utgörs dels av enkätsvar från ett 
antal slumpmässigt utvalda av Gävles företagare och 
dels av statistikuppgifter. Enkäten består av ett antal 
olika frågor inom olika områden. Det är svårt att dra 
långtgående slutsatser av utfallet av enkäten då 
variationer mellan åren i enkätens olika delar (fråge
områden) varierar stort. Vad som kan utläsas är att i 
2016 års undersökning försämras resultaten för 
frågeområdena för Tillgång till Kompetens, Skolans 
attityd till företagande, Allmänhetens attityd till 
företagande samt Mediernas attityd till företagande. 
Inom andra områden har resultatet förbättras, 
framförallt inom områdena för Service till företag  
och Attityder till företagande.

Arbetslösheten i kommunen uppgick till 11,4 procent 
av den registerbaserade arbetskraften (16–64 år), vilket 
innebär en minskning med 0,6 procentenheter 
jämfört med föregående år. Arbetslösheten i riket 
minskade under året med 0,2 procentenheter till  
7,8 procent. Därmed uppnås ej målet om att avvikelsen 
från rikssnittet ska vara högst 3,2 procentenheter.

Indikator Utfall
2016

Mål
värde

Utfall
2015

1 NKI, Stockholm 
business Alliance 70 ◆ 71 70

2 Nyföretagande 8,8 st ◆ 11,4 9,3 st

3 Företagsklimat 
(ranking) plats 252 ■ högst 

150
plats 
239

4 Byggklar mark 38 ha ■ minst 
60 ha 69 ha

5 Arbetslöshet, 
avvikelse från 
rikssnittet 
(procentenheter)

3,6 % ◆ högst 
3,2 4 %

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

invånarna. 

Kommunens verksamheter
Inom förvaltningen Kultur och fritid har avdelningen 
Bibliotek under året haft som målsättning att öka 
inköp av medier på andra språk än svenska i överens
stämmelse med andelen medborgare med annat 
modersmål än svenska. Antalet medier på andra språk 
har ökat liksom utlåningen av dessa medier. Kultur
trappan har fortsatt under året och är ett samarbete 
mellan Kultur och fritid Gävle och Utbildning Gävle.

För femte året i rad har Kultur & fritid Gävle i 
samarbete med Arbetsmarknadsenheten och Arbets
förmedlingen genomfört ett sommarprojekt för 
nyanlända familjer och ungdomar. Nya sommarakti
viteter genomfördes tack vare ett nytt statligt bidrag 
som Kultur och fritidsnämnden beviljades från MUCF 
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(Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor) 
För dessa medel kunde närmare 800 sommarlovsakti
viteter genomföras under sommarlovet. Sammanlagt 
deltog cirka 11 000 barn och unga i olika aktiviteter 
där ett 30tal aktörer hjälpte till att planera och 
genomföra allt. Sammantaget har detta bidragit till 
en bra sommar för fler barn och unga i Gävle.

Det är viktigt att socialtjänsten är med och skapar 
förutsättningar för att människor ska kunna leva ett 
värdigt liv, vilket även gagnar barnen. Diskussioner 
har förts, och fortsätter, mellan Socialtjänst Gävle och 
Kultur & fritid Gävle kring närmare och mer fokuserat 
samarbete inom detta område. Förvaltningens 
fältverksamhet har kontakter med bland andra fritids
gårdar, invandrarföreningar och övriga föreningar. 
Familjecentralen i Andersberg arbetar aktivt med 
nyanlända och en ny familjecentral startade i Sätra 
under hösten 2016. Förvaltningen har samarbetsavtal 
med sju föreningar/organisationer. Därutöver används 
fondmedel till riktade bidrag till föreningar för 
enskilda aktiviteter i form av framför allt sommar
verksamheter, sammantaget sju stycken beviljade 
bidrag 2016.

Analys av indikatorerna
Målvärdet på Idrotts och motionsanläggningar ligger 
på samma värde som förra året och når inte målvärdet. 
Indikatorn svarar på till exempel öppettider, utrust
ning, skötsel och belysning. Värdet gällande kultur
index ligger också på samma nivå som förra året och 
når inte målvärdet för 2016. Indikatorn mäter hur olika 
kulturverksamheter upplevs.

Deltagartillfällen i idrottsföreningar är vad som 
rapporterats under 2016 men avser aktiviteter under 
höst 2015–vår 2016 (släpande redovisning). Målet är 
uppnått. Indikatorn mäter antal deltagartillfällen i 
idrottsföreningar under perioden dividerat med antal 
invånare i gruppen 7–20 år den 31/12.

Besök i kommunala bibliotek avser fysiska besök  
på bibliotek och målvärdet uppnås inte. Indikatorn 
bedöms ändå som delvis uppnådd eftersom Stads
biblioteket var delvis och ibland helt stängt vid 
installation av en ny sorteringsmaskin.

Indikator Utfall
2016

Mål
värde

Utfall
2015

1 Idrotts- och 
motionsanläggnings 
index

62 ■ index 64 62

2 Kultur index 69 ◆ index 73 69

3 Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar 7-20 
år, antal/inv

42,63 st ● 41 st

4 Besök vid 
kommunala bibliotek, 
antal besök/inv

6,9 st ◆ 7,3 st

● Gävle kommun ska bli en av Sveriges bästa 
miljökommuner.

Kommunens verksamheter
I miljöbokslutet för det miljöstrategiska programmet 
2016 har nio delmål uppnåtts eller är mycket nära att 
uppnås, vilket är samma nivå som föregående år. För 
35 delmål har arbete påbörjats men ett fortsatt arbete 
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krävs för att nå målet. Elva delmål har bedömts som 
röda, det vill säga utvecklingen för dessa delmål går åt 
fel håll och/eller det räcker inte med de insatser som 
hittills har genomförts för att målet ska uppnås i tid.  
I miljönätverket och i programmets styrgrupp finns 
goda möjligheter för utvärdering, samverkan och stän
dig förbättring av struktur och arbetssätt. Under året 
har en gemensam verksamhetsplanering skett inför 
2016. Framåt behöver kommunkoncernen bygga vidare 
på det stora engagemang för frågorna som finns i 
förvaltningarna och bolagen och ha uthållighet i det 
fortsatta arbetet.

Hos alla förvaltningar och bolag har arbete genom
förts för att uppnå målen i det miljöstrategiska 
programmet. Kommunledningskontoret leder arbetet 
med miljöstrategiska programmet enligt plan. 
Kommunledningskontoret arbetar också med bland 
annat Hållbart näringsliv, Gävle Miljögala, centralise
ring av fordonsansvaret, samverkan med högskolan 
om extern finansiering, miljökrav vid upphandling, 
energi och klimatrådgivning och implementering av 
energiplanen.

Gävle Hamn har intensifierat arbetet med imple
mentering av ett miljö och kvalitetsledningssystem 
med planen att vara certifierade under 2017. Demon
strationssträckan med elväg för tung trafik på E16 har 
invigts med målet att hela sträckan Borlänge–Gävle 
hamn i framtiden ska medge möjligheten till eldrift. 
Bränsleförbrukningen har sjunkit markant tack vare 
att tjänstebilarna har ersatts av el och gasdrivna bilar.

Gävle Energi producerar kraftvärme och el samt 
arbetar aktivt med restvärmeutnyttjande och ökar 

därmed produktionen av förnybar energi. Genom 
affärsområdet Energitjänster erbjuder och hjälper de 
kunder att få ut rätt nytta av rätt mängd tillförd 
energi och därmed minska sin miljöpåverkan. Via 
Gästrike Ekogas arbetar bolaget med att bygga rötan
läggning för hushållsavfall i Forsbacka, gaslagring på 
Sörby Urfjäll samt ny tankstation vid Teknikparken. 
De samverkar med andra aktörer för att konvertera 
energi från fossila bränslen till förnybara energikällor. 
I augusti byttes start och reservoljan på Johannes 
kraftvärmeverk från fossil olja till bioolja.

Arbete med energieffektivisering har fortsatt stort 
fokus inom Gavliakoncernen. Under 2016 har en 
intern energiplan tagits fram och beslutats. Den 
beskriver hur Gavliakoncernen ska arbeta med de 
utmaningar som finns för att uppnå målen för 
energieffektivisering och omfattar såväl strategiska 
arbetssätt som tekniska lösningar och arbete med 
beteendeförändringar. Gavlefastigheter bedriver 
ständigt ett flertal stora om och nybyggnationspro
jekt där samtliga nybyggnationer sker med tydliga 
miljöprofiler. All nybyggnation ska certifieras enligt 
Miljöbyggnad, nivå Silver. Under 2016 erhölls de första 
certifikaten, för Vallbackskolans idrottshall samt för 
Gavlehovs Friidrottsarena.

Samhällsbyggnad Gävle arbetar för att säkra en 
hållbar miljö med renare mark, luft och vatten och har 
på vattenområdet bedrivit tillsyn på enskilda avlopp 
och tillsyn inom lantbruk. En bottenfaunaundersök
ning planeras i Gavleån för att kunna bedöma vatten
kvaliteten. Samhällsbyggnad Gävle har mätt luftkvali
teten på Södra Kungsgatan och vad gäller partiklar 



PM10 har miljökvalitetsnormen redan överskridits 18 
gånger av totalt 35 tillåtna. En åtgärdsplan kommer 
att tas framöver. Förvaltningen arbetar för att göra 
hållbart resande enkelt och attraktivt. Målet för 
körsträckan med bil per invånare bedöms vara en stor 
utmaning och där går utvecklingen åt fel håll. Det 
kommer att krävas stora insatser för att vända utveck
lingen.

Omvårdnad Gävle har arbetat brett med miljöfrå
gan. En av årets aktiviteter var att öka andelen av 
etanol i miljöbilarna med riktade informationsinsat
ser och workshops. Kultur och fritid har arbetat med 
att energieffektivisera sina kulturfastigheter. Utbild
ning Gävle fortsätter arbeta med Lärande för hållbar 
utveckling (LHU) och bedriver också arbete med 
kemikaliesmart förskola.

Analys av indikatorerna
Gävle kommun placerar sig i år på sjätte plats i miljöran
kingen av landets 290 kommuner, som tidningen 
Aktuell Hållbarhet håller i. Det är en stor förbättring. 
Det är dock så att frågorna i rankingen varierar mellan 
år så det är svårt att behålla samma nivå år efter år. 
Några exempel på åtgärder från rankingen som är 
genomförda är att Gävle kommun var tidigt ute med att 
samla in matavfall och kommunens byggnader har nära 
100 procent förnybar energi, att ställa miljökrav vid 
upphandling av tjänster och produkter, att arbete med 
giftfri förskola genomförs, göra hållbara investeringar 
och ökade insatserna kring vatten och avloppsfrågor.

Andelen fordon som kan drivas med förnybara 
drivmedel var 35 procent för 2016, en ökning med 5 
procentenheter från 2015. Ökningen behöver ske 
snabbare för att uppnå 100 procent till 2020. Centrali
seringen av fordonsansvaret i koncernen kommer ge 
effekt under 2017, då utbytestakten kommer att öka. 
En anledning till att det inte har ökat mer är att 
fordonsupphandlingen försenades under 2016, vilket 
innebar att det inte gick att leasa/köpa in fordon.

Andelen ekologiska livsmedel som köptes in internt i 
kommunkoncernen var 40,5 procent, vilket är högre än 
målvärdet och prognosen att kunna uppnå 50 procent 
till 2020 är möjlig. Indikatorn mäter hur stor andel av 
kostnaden för livsmedel som är ekologiska.

Samma positiva trend finns inte för indikatorn 
Ekologisk status i sjöar, vattendrag och hav, även om 
den har ökat från 26 procent 2015 till 29 procent 2016. 
Indikatorn visar andel vattenförekomster som uppfyl
ler god eller hög ekologisk status inom Gävle kommun. 
Kommunen har inte full rådighet i att uppnå målet 
och det saknas också personella resurser i koncernen 
till att göra ytterligare insatser än de som görs idag.

Indikator Utfall
2016

Mål 
värde

Utfall
2015

1 Miljöranking 6 ● 20 79

2 Andel fordon med 
förnybara drivmedel 35 % ◆ 32 % 30 %

3 Andel ekologiska 
livsmedel 40,5 % ● 37 % 38 %

4 Ekologisk status i sjöar, 
vattendrag och hav 29 ■ 31 26

34 Hållbart samhälle

◆ Gävle kommuns verksamheter ska ha effektiva 
processer och ett högt kvalitetsmedvetande.

Kommunens verksamheter
Inom Utbildning Gävle har en organisationsöversyn 
för systematiskt kvalitetsarbete, utvecklingsarbete och 
administrativa processer genomförts hösten 2016. 
Organisationsöversynens huvudsakliga syfte var att 
det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklingsar
betet i ökad utsträckning ska ge effekter på måluppfyl
lelse. Andra utgångspunkter har varit att utreda 
möjligheten att skapa utrymme för insatser utifrån 
behov, utreda förutsättningar för att samordna 
processer/tjänster inom och mellan förvaltningskon
toret och verksamheterna samt utreda möjligheten att 
effektivisera administrationen inom Utbildning Gävle 
och Näringsliv och arbetsmarknad Gävle. Ett antal 
utvecklingsområden har identifierats, bland annat att 
tydliggöra processer och ta fram processbeskrivningar, 
öka tydlighet i roller, uppdrag och funktioner, tydlig
göra chefs och ledarskapet, skapa en mer logisk och 
flexibel organisation samt skapa en renodlad kvali
tets och utvecklingsavdelning.

Samhällsbyggnad Gävle arbetar fortlöpande med att 
effektivisera och kvalitetssäkra rutiner och processer. 
Förvaltningen deltar i pilotprojektet Framtidens arkiv 
som leds av kommunarkivet. I första hand kommer 
bygglovshandlingar att testas i ett earkivsystem. I ett 
senare skede kommer även miljö och hälsoskyddsav
delningens handlingar att testas i systemet. Den 
kommunala lantmäterimyndigheten har deltagit i 
projektet Digital arkivering mot det statliga Lantmäte
riet. Projektet är avslutat och processen är utvecklad. 
Digital arkivering håller nu på att implementeras i 
Lantmäterimyndighetsprocessen

Under de senaste åren har Kultur och fritid Gävle 
genomfört flera utredningar om bland annat Konsert
hus och Bibliotek. Inom respektive avdelning pågår nu 
arbete med att samordna och samverka över enhets
gränserna för att effektivisera de administrativa 
processerna. Även inom andra områden där enheterna 
ser samordningsvinster pågår idag dialog kring ökad 
och förbättrad samverkan.

För att möta framtidens utmaningar och dagens 
krav är det av största vikt att Omvårdnad Gävles 
verksamheter bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete 
i vardagen. Ett systematiskt kvalitetsarbete förutsätter 
både ett aktivt förebyggande arbete och uppföljning av 
den verksamhet som bedrivits. Inom verksamheten för 
personer med funktionsnedsättning har metoden 
Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser 
för enskilda personer (MOS) testats. Metoden stödjer de 
professionella att väga samman kundens önskemål 
och/eller situation, med bästa möjliga kunskap om 
insatsen med de professionellas egna kunskaper och 
erfarenheter samt är ett verktyg som hjälper båda 
parter att hålla fokus på det förbättringsmål som 
kunden vill uppnå i varje led av processen.

En viktig grundsten i den nya organisationen för 
Socialtjänst Gävle, som trätt i kraft från och med år 
2016, är ett helhetsperspektiv åldersmässigt (0100 år) 
och att se hela familjens behov vid utredning och 
insats. Detta har varit och är en viktig framgångsfaktor 
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vid implementeringen av de nya avdelningarna med 
dess enheter och är även viktigt under det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Det är viktigt och prioriterat att 
skapa utrymme för och i praktiken utveckla teamarbe
tet i förvaltningen och med dess samarbetsparter.

Bolagiseringen och försäljningen av den operativa 
verksamheten har inneburit att Gävle Hamns uppdrag 
blivit tydligare och renare, vilket har möjliggjort ett 
större fokus på kvaliteten hos bolagets processer och 
arbetsmetoder. Under året har Gävle Hamn genomfört 
ett större arbete för att forma de övergripande strategi
erna inför de kommande 3040 åren, med bolagets 
långsiktiga mål i fokus. Flera digitaliseringsprojekt har 
sjösatts under året. Det största av dessa projekt är 
uppbyggnaden av anlöpshantering för fartyg via ett 
nytt ITsystem, vilket bland annat omfattar spårning 
av fartygsrörelser i farleden samt uppkoppling av 
systemet mot Sjöfartsverkets webbplats MSW (Marine 
Single Window). Detta kommer att vara fullt imple
menterat under våren 2017, då Gävle Hamn blir den 
andra hamnen i Sverige att gå in i MSW. Gävle Hamn 
har under året även genomfört ett omfattande arbete 
med att processbeskriva verksamheten och förbereda 
implementering av miljö och kvalitetsledningssystem 
enligt ISO 14001 och 9001. Målet är att driftsätta 
ledningssystemen under 2017.

Analys av indikatorerna
På nämnderna och bolagen finns 18 relevanta indika
torer som mäter kvaliteten och/eller effektiviteten i 
verksamhetsprocesserna och som syftar till det 
kommunövergripande målet. Tolv (67 procent) visar 
grönt, fyra (22 procent) gult och två (11 procent) rött.

Några exempel på mätningar från verksamheterna: 
Inom socialtjänsten har det uppsökande arbetet bland 

vuxna missbrukare inte kunnat prioriteras på berörd 
utredningsenhet. Förutsättningarna för kontakter med 
målgruppen har emellertid förbättrats från och med 
slutet av året genom utveckling av programinnehåll 
och aktiviteter på Öppenvårdsenheten för vuxna. 
Utfallet på indikatorn är 80 procent och målet var  
90 procent. Graden av samverkan inom förvaltningen 
och dess verksamheter mäts och indikatorn visar att 
det har förbättrats och målet uppnåtts. Inom Näringsliv 
och arbetsmarknad mäts bland annat andel del tagare 
som efter avslutad aktivitet i Arbetsmarknads enhetens 
verksamhet och som ej har försörjningsstöd. Målet var 
61 procent och utfallet blev 65 procent.

Gävle kommun deltar i det Sveriges kommuner och 
landstingsledda (SKL) jämförelsenätverket Kommunens 
kvalitet i korthet (KKiK). 40 indikatorer har tagits fram 
som på ett övergripande sätt mäter kommunens 
verksamheter inom områdena tillgänglighet, trygghet, 
delaktighet och information, effektivitet och kommu
nen som samhällsutvecklare. Resultatet av undersök
ningen finns att läsa på SKL:s hemsida. Det saknas 
dock rapporterade mätningar på sex av indikatorerna 
från Gävle för att det ska ge en komplett helhetsbild. 
Gävle kommun deltar också i ett nätverk tillsammans 
med åtta andra större kommuner i Mellansverige. 
Mätningar görs på likartat sätt som inom KKiK och 
syftet är att jämföra och ta lärdom av de kommuner 
som visar det bästa resultatet inom respektive område. 
Rapporten finns att läsa på Gavle.se.

Indikator Utfall
2016

Mål
värde

Utfall
2015

1 Andel uppnådda 
målvärden på 
underliggande 
indikatorer

67 % ◆ 83 % 60 %
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Ekonomi
Måluppfyllelse

Kommunövergripande mål

● Kommunkoncernens verksamheter bedrivs  
kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar.

Kommunens verksamheter
Kostnadskontroll är kanske den viktigaste variabeln 
för att uppnå planerade resultat. Genom att fokusera 
på kostnadsutvecklingen i den löpande verksamheten 
i förhållande till intäkternas utveckling skapas ett 
relationstal som tar hänsyn till detta förhållande. För 
kommunens verksamheter innebär det att nettokost
naderna på sikt inte kan öka snabbare än kommu
nens skatteintäkter.

För att vidmakthålla en ekonomisk balans i kom
munen är det nödvändigt att kommunens nämnder 
klarar sin verksamhet inom de tilldelade ekonomiska 
ramarna. Det är två nämnder som redovisar större 
obalanser i sina resultat, Socialnämnden med 22,5 
mnkr och Omvårdnadsnämnden med 19,9 mnkr. 
Sammantaget visar nämnderna dock ett verksamhets
överskott på 25,5 mnkr i relation till tilldelade ramar.

För att klara sin verksamhet inom tilldelade ramar 
och för att öka möjligheterna till effektiv resursför
delning kan det nämnas att Utbildning Gävle från 
och med 2016 utgår från en ny resursfördelnings
modell samt att alla budgetansvariga månatligen 
lämnar en uppföljning av och prognos för sin verk
samhet. Inom Kultur& Fritid har Konserthuset infört 
en arbetsmodell som liknar övriga verksamheter 
inom förvaltningen i syfte att skapa ett tydligt 
budget och uppföljningsansvar.

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

Analys av indikatorerna
Nettokostnadsökning under 2016 uppgår till 5,5 procent 
och ökning av skatter, bidrag och utjämningssystem 
till 6,8 procent.

Kommunens kostnadsökning under året är i 
jämförelse med ett normalår hög. Under perioden 
20112015 ökade verksamhetens nettokostnader med i 
snitt 3,8 procent. Den kraftiga kostnadsökningen 
under innevarande år ligger i linje med utvecklingen 
för hela kommunsektorn. Sveriges Kommuner och 
Landsting har bedömt att prisindex för kommunal 
verksamhet ökar med 3,0 procent under 2016. Därutö
ver tillkommer en kraftig konsumtionsökning, inte 
minst till följd av kraftig migration under hösten 2015, 
men även i övrigt till följd av andra demografiska 
orsaker. SKL gjorde bedömningen att den offentliga 
konsumtionen för 2016 beräknades öka med cirka 3,1 
procent. Verksamhetens nettokostnader i Gävle 
kommun har kunnat öka under 2016 utan att en god 
ekonomisk hushållning riskerats.Det beror på att även 
intäkter från skatter, generella bidrag och utjäm
ningssystem ökat markant, samt att kommunens 
resultat för år 2015 var bättre än angivna målvärden. 
Det är dock av yttersta vikt att en anpassning görs av 
kostnadsvolymen i ett läge när skatteintäkterna inte 
fortsätter att öka i samma takt som i år.

Skatteunderlagets ökning med 6,8 procent under 
2016 är väsentligt mer än normalt. Under perioden 
2011–2015 ökade kommunens intäkter med i genom
snitt 4,1 procent per år.

Det reala skatteunderlaget (efter avdrag av prisök
ningar) beräknas för 2016 öka med cirka 2,1 procent  
på riksnivå, mot en normal ökning med cirka  



37Ekonomi

1,0 procent. Även för år 2017 väntas en god skatte tillväxt. Åren 
därefter är dock prognosen att skattetillväxten faller då ett konjunk
turmässigt jämviktsläge uppstår.

Ett ytterligare bidrag till årets positiva utveckling är det tillfälliga 
generella statsbidraget, med anledning av flyktingsituationen, som 
tillfördes kommunerna i slutet av år 2015, som för Gävle innebar ett 
tillskott med cirka 66 mnkr, varav 60,8 mnkr periodiserats till 2016. 
Tillskottet motsvarar en ökning av de totala intäkterna från skatter 
mm med cirka 1,7 procent.

Indikator Utfall
2016

Målvärde Utfall
2015

1 Verksamhetens nettokostnader, 
förändring jämfört med föregående år 5,5 % ● högst 5,9 % 4,6 %

2 Skatter, generella bidrag och utjämning, 
förändring jämfört med föregående år 6,8 % ● 5,4 % 4,6 %

● Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av 
skatteintäkterna. 

Kommunens verksamheter
Under goda tider med bra tillväxt i kommunsektorns skatteunderlag,  
får kommunerna normalt positiva skatteavräkningar och motsva
rande negativa avräkningar i dåliga tider. För att undvika krav på att 
tvärbromsa vid sämre tider bör kommunen åstadkomma ett överskott 
under goda tider. Överskott tryggar ett långsiktigt politiskt hand
lingsutrymme, möjliggör nya satsningar och säkerställer utveckling 
och tillväxt. Genom att skapa ett överskott i kommunens totala 
verksamhet skapas förutsättningar för att klara våra framtida 
pensionsåtaganden och att göra nyinvesteringar utöver rena reinves
teringar. Handlingsutrymmet ökar och ger förutsättningar för en 
långsiktig planering. Vid beräkning av resultatet exkluderas realisa
tionsvinster och förluster samt exploateringsresultatet. För att målet 
ska nås är det viktigt att nämnderna håller beslutad budget och att 
bolagen klarar sina resultatkrav.

Målet är endast kommunövergripande och bryts inte ned  
i kommunens verksamheter.

Analys av indikatorerna
Målet är med råge uppfyllt, då kommunens resultat, exklusive 
realisations och exploateringsresultat, på 232,2 mnkr mot svarar  
4,3 procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och 
utjämningssystem. Kommunens nämnder visar ett resultat på  
25,5  mnkr exklusive realisationsvinster och exploateringsresultat. 
Finansförvaltningen redovisar ett resultat på 206,8 mnkr.

Det positiva utfallet beror  på att nämnderna har bedrivit verk
samheten inom ursprungligen tilldelade ramar samt att kommunen 
tilldelats tillfälliga statsbidrag som till stor del inte har motsvarats 
av ytterligare kostnader.

Utfallet för 2016 är 4,3 procent. Ett genomsnittligt utfall för de 
senaste fyra åren uppgår till 3,2 procent och för de senaste åtta åren 
uppgår värdet till 2,6 procent. Dessa goda värden ger styrka inför att 
hantera kommande planeringsperiod där ökningstakten av skatter 
och intäkter inte fortsätter i samma takt som har varit senaste åren.

Indikator Utfall
2016

Målvärde Utfall
2015

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

4,3 % ● minst 2 % 3,2 %

2 Genomsnittligt resultat  
under en åttaårs period. 2,6 % ●

minst 1,8 % 
innevarande år, 

tre år framåt och 
fyra år bakåt

2,5 %*

*2015 års värde tre år framåt är beräknat på utfall 2016 samt budget 2017 och 2018  
i enlighet med kommunplan 2017.
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● Kommunkoncernen ska eftersträva en långsiktig 
tillväxt i balans.

Kommunens verksamheter
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. Soliditetens absoluta nivå och 
förändring är beroende av ökningen i tillgångsmassan 
i balansräkningen och den förändring som tillförs det 
egna kapitalet genom årets resultat. Genom att arbeta 
med ett tak för skuldsättningen per innevånare 
skapas en intern process där varje investering prövas 
noggrant mot den uttalade målsättningen att varje 
investering ska vara självfinansierad, vilket i sin tur 
ställer krav på ett stabilt kassaflöde från de olika 
verksamheterna. Motivet med att sätta ett lånetak är 
att minska kommunens och de kommunala bolagens 
finansiella risk med en alltför hög skuldsättnings
grad. Det övergripande målet är att bibehålla kom
munkoncernens soliditet.

Målet är endast kommunövergripande och bryts 
inte ned i kommunens verksamheter.

Analys av indikatorerna
Kommunens soliditet vid årets utgång är 38,7 procent. 
Vid motsvarande tidpunkt i fjol uppgick soliditeten till 
32,1 procent. För kommunkoncernen uppgår soliditeten 
till 28,5 procent, med motsvarande värde i fjol på 23,6 
procent. Kommunkoncernens tillgångsmassa har i år 
ökat med 573,4 mnkr och det egna kapitalet med 773,1 
mnkr. Kommunkoncernens skuldsättningsnivå, 
uttryckt som kronor per invånare uppgick vid motsva
rande tidpunkt i fjol till 96 346 kr och har nu till årets 
utgång sjunkit till 92 826 kr. 2016 är ett år då det goda 
resultatet i hela kommunkonceren har bidragit till att 
nettobelåningen har kunnat minskats med 263 mnkr, 
samtidigt som gjorda investeringar har ökat anlägg
ningstillgångarna med 558 mnkr. Det innebär förstärk
ningar gällande både soliditet som skuldsättning per 
invånare. Denna förstärkning har pågått under ett 
flertal år och innebär att kommunkoncernen är mindre 
utsatt för stigande räntor och bättre kan möta framtida 
investeringsbehov.Sammanfattningsvis har koncer
nens långsiktiga betalnings förmåga förbättrats de 
senaste åren.

Indikator Utfall
2016

Målvärde Utfall
2015

1 Kommunens soliditet 38,7 % ●
minst 37,2 

% 32,1 %

2 Kommunkoncernens 
soliditet 28,5 % ●

minst 21,4 
% 23,6 %

3 Kommunkoncernens 
skuldsättningsnivå  
(kr/inv)

92 826 ● 104 100 96 346

4 Kommunkoncernens 
skuldsättningsnivå (kr/
inv) exkl Bomhus energi

86 846 ● 98 100 89 850

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

68 633 ● 73 100

◆ Investeringar bör till 100 procent vara 
självfinansierad sett över en femårsperiod. 

Kommunens verksamheter
Motivet till ett skarpare krav på självfinansiering av 
investeringar inom den skattefinansierade verksam
heten är att dessa investeringar normalt inte ger 
någon avkastning. En lånefinansiering av dessa 
investeringar innebär på sikt en ökad finansiell 
belastning, vilket tar resurser från verksamheterna 
och begränsar den framtida utvecklingen inom 
kommunen. Vid bedömning av investeringsvolymen 
ska dock hänsyn kunna tas till investeringarnas 
inriktning, till exempel om dessa innebär kostnadsbe
sparingar, aktuellt konjunkturläge, samt styrkan i 
kommunens balansräkning. I investeringar inklude
ras de kommunala bolagens investeringar som är 
riktade mot kommunens skattefinansierade verksam
het.

Målet är endast kommunövergripande och bryts 
inte ned i kommunens verksamheter.

Analys av indikatorerna
Den relativt höga självfinansieringen har ett utfall, 
under 2016 och över en femårsperiod, som med 
marginal överstiger budget. Däremot uppgår självfi
nansieringen inte till den långsiktiga målsättningen 
om 100 procent självfinansiering över femårsperioden. 
Under 2016 har finansieringen av investeringar 
överstigit investeringsutgifterna. Investeringarna 
inom kommunen och den del av bolagens investe
ringar som avser kommunal verksamhet uppgår till 
591,5 mnkr. Årets finansiering med 630,9 mnkr, varav 
333,9 mnkr utgörs av vinst, motsvarar 107 procent av 
investeringsutgifterna. Investeringsvolymen är 
historiskt sett relativt hög men motsvarar inte hela 
budgeterade utrymmet. Det är främst årets vinst som 
ger en hög finansieringsgrad.

Finansieringsgraden för den senaste femårsperio
den uppgår till 92 procent. Det är samma nivå som vid 
föregående årsslut och i nivå med ett genomsnitt på 
tio år. 

Indikator Utfall
2016

Målvärde Utfall
2015

1 Självfinansieringsgrad, 
per år 107 % ● minst 57 % 82 %

2 Självfinansieringsgrad, 
över en rullande 
femårsperiod,

92 %  ◆
minst 72 % 

senaste  
fem år

92 %
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Finansiell analys av koncernen
Fördjupning

Sammanfattning av den ekonomiska 
utvecklingen och ställningen i 
kommunkoncernen.

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

Väsentliga händelser 
• De stora flyktingströmmarna under 2015 med drastisk 

ökning av antalet ensamkommande barn har med  
fört ett fortsatt högt antal ärenden under 2016.

• Byggkonjunkturen är fortsatt god med inkommande 
detaljplaneuppdrag, bygglov, lantmäteriförrätt
ningar och nybyggnadskartor. Bostäder för 880 
lägenheter har beviljats.

•  Ökande barn och elevantal har inneburit att beslut 
tagits om en ny central högstadieskola.

•  Tre nya vård och omsorgsboenden för äldre har 
tillkommit under året. Valfrihetssystem har införts 
inom vård och omsorgsboende.

•  800 sommarlovsaktiviteter har genomförts under 
sommarlovet. Närmare 11 000 barn och unga har 
deltagit i olika aktiviteter.

•  Gävle kommun och Arbetsförmedlingen har arbetat i 
enlighet med kraftsamling mot arbetslöshet inom 
ramen för Delegationen för unga till arbete (Dua)

•  Bomhus Energi AB har, liksom 2015, bidragit med en 
högre lönsamhet än förväntat

•  AB Gavlegårdarna har färdigställt vård och omsorgs
boendet på Gävle Strand. Fastigheten innehåller 70 
vårdplatser samt 10 vanliga hyreslägenheter.

•  AB Gavlegårdarnas tidigare huvudkontor har byggts 
om för Socialtjänstens räkning. Byggnaden används 
för migrationsboende.

•  AB Gavlegårdarna har förvärvat före detta Hemköp
stomten vid Urbergsterrassen. På fastigheten 
kommer det att nyproduceras 112 lägenheter, 2 
lokaler samt ett gruppboende med 6 lägenheter. 
Inflyttningen är planerad till hösten 2018.

•  Gavlefastigheter Gävle kommun AB har under året 
avyttrat fastigheten Uppfinnaren, Kungsbäck 2:14.

•  Kommfullmäktige beslutade under hösten 2016 att 
Gävle flygplats skall upphöra som instrumentflyg
plats. 

•  Avyttring av den operativa verksamheten i Gävle 
Hamn AB till en extern part. Detta skedde genom 
avyttring av det helägda bolaget Baltic Sea Gateway AB.

•  Inkoppling av kommunalt VAnät för Norrlandet pågår.
•  Beslut av Havs och Vattenmyndigheten att Gävle

Valboåsen klassas som ett riksintresse för vattenför
sörjningen.
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Årets resultat – koncernen 
För tolfte året i rad visar kommunkoncernen en stabil 
resultatutveckling. Resultatet efter skatt uppgick till 
692,1 (852,9) mnkr, varav kommunen 369,9 (213,6) mnkr, 
Gävle Stadshuskoncernen 325,0 (564,4) mnkr och övriga 
innehav och koncernjusteringar 2,8 (74,9) mnkr.

Årets resultat – kommunens nämnder
Det samlade överskottet för kommunen uppfyllde 
målet för god ekonomisk hushållning. Överskottet för 
kommunen inklusive realisationsvinster och exploa
teringsresultat uppgick till 369,9 (213,6) mnkr. 

 I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 
143,7 (72,3) mnkr. Skatteintäkter, generella bidrag och 
utjämning uppgick sammantaget till 5 412,8 (5 066,8) 
mnkr, en ökning med 346,0 (223,4) mnkr.

Nämndernas resultat exklusive realisationsvinster 
och exploateringsresultat upp gick till 25,5 (43,9) mnkr.

I övrigt hänvisas till avsnittet Finansiell analys av 
kommunen.

Årets resultat – Gävle Stadshuskoncern
Årets resultat efter finansnetto uppgick till  
388,1 (622,0) mnkr, en försämring med 233,9 mnkr  
från föregående år. Resultatet innehåller jämförelse
störande poster, såsom reavinster vid försäljning av 
anläggningstillgångar 108,4 (388,7) mnkr och ned
skrivning av anläggningstillgångar med 11,5 (24,5) 
mnkr. Justerat resultat exklusive jämförelsestörande 
poster uppgår till 228,1 (257,8) mnkr. Rörelseresultatet 
uppgick till 527,4 (475,9) en förbättring med 51,5 mnkr.
Rörelseresultatet är förbättrat i Gävle Stadshus, Gävle 
Energi och Gävle Hamn medan Gavlegårdarna och 
Gavlefastigheter har ett sämre rörelseresultat än 
föregående år.

Finansnettot uppgick till 139,4 (146,3) mnkr, vilket 
är 285,7 mnkr sämre än förra året främst beroende på 
reavinst försäljning av dotterbolagsaktier samt lägre 
räntekostnader

Årets resultat efter skatt och minoritetsandelar 
uppgick till 325,0 (564,3) mnkr.

Årets resultat – Övriga verksamheter
Resultaten efter finansnetto i de övriga verksamhe
terna uppgick tillsammans till 60,8 (89,6) mnkr, 
resultatförändring med 28,8 (23,5) mnkr. Resultaten 
beräknas så att endast ägda andelar av räkenskaps
posterna tas med i koncernredovisningen. I övriga 
verksamheter ingår tre kommunalförbund, sju 
intressebolag samt Gävle Vatten.

Koncernen – Finansiell analys 
Koncernens tillgångar har under den senaste femårs
perioden ökat med 15 (18) procent. Gävle kommun är 
inne i ett expansivt skede med en kraftig tillväxt. I allt 
väsentligt är det investeringarna i infrastruktur, 
fastigheter och lokaler som svarar för ökningen. Av 
den totala balansomslutningen svarade anläggnings
tillgångarna för 92 (92) procent och omsättningstill
gångarna för 8 (8) procent. 

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

Vid utgången av 2011 stod eget kapital för 30,7 
procent och vid utgången av 2016 för 41,9 procent av 
finansieringen. Den förhållandevis kraftiga tillväxten 
har därmed kunnat ske med en oförändrad balans 
mellan de olika finansieringskällorna, vilket innebär 
att kommunkoncernens tillväxt i ekonomiska termer 
skett under kontrollerade former och den finansiella 
stabiliteten har upprätthållits.

Investeringar, finansiering och likviditet
Koncernens investeringar i materiella anläggnings
tillgångar uppgick till 1 482,4 (1 329,3) mnkr. Inom 
primärkommunen gick huvuddelen till infrastruktur
satsningar och kärnverksamheter inom skola, vård 
och omsorg. I bolagskoncernen fördelades investering
arna till infrastrukturella hamninvesteringar, privata 
bostäder samt fritidsanläggningar. 

Av kassaflödesanalyserna framgår att den löpande 
verksamheten inklusive förändringar i rörelsekapital 
genererade ett kassaflöde som var tillräckligt stort för 
att finansiera koncernens investeringar. Under året har 
koncernen totalt amorterat lån med 277,6 (642,2) mnkr.  

Finansiella positioner
Koncernens finansiella medel utgörs i huvudsak av 
kassa och bank samt förvaltning av pensionsmedel. 
Pensionsmedlen är dels placeringar i det hälftenägda 
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB,  
dels placeringar i kommunens egen förvaltning. 
Pensionsmedlen förvaltas enligt ett särskilt 
placerings reglemente.

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

Finansverksamheten bedrivs centraliserat och 
hanteringen av kommunkoncernens betalnings
strömmar är samordnade i en internbank. Den 
finansiella verksamheten karaktäriseras av långsik
tighet och försiktighet. Den finansiella verksamheten 
är reglerad i en särskild finanspolicy. Genom att 
kommunen förmedlar lån till bolagen erbjuds bolagen 
lånevillkor som är förmånligare än om bolagen själva 
skulle ta upp egna lån.

Kommunens roll som internbank skapar stora 
flöden genom förmedling av lån till i huvudsak de 
kommunala bolagen. Volymen förmedlade lån till 
kommunala bolag uppgick till 4 535,0 (4 761,8) mnkr, 
medan övrig långfristig utlåning var 1 510,0 (1 528,5) 
mnkr. Gävle kommunkoncernen har minskat sina 
externa lån med totalt 286,8 mnkr. Gävle kommun har 
amorterat 200 mnkr, Gävle Stadshus AB 90 mnkr, 
Gävle Energi AB 140 mnkr och Gavlefastigheter Gävle 
kommun AB har amorterat 70 mnkr på grund av ett 
erhållet villkorat aktieägartillskott under året. 
Gästrike Ekogas AB har nettolånat 30 mnkr, Gästrike 
Vatten AB har amorterat 3 mnkr. Gävle Vatten AB har 
nyupplånat 190,0 mnkr amorterat 28,8 mnkr och 
Gavlegårdarna har tagit nya lån på 25 mnkr.

Finansnettot förbättrade med 38,9 (99,8) mnkr och 
uppgick till 70,6 (109,5) mnkr. Förbättringen av 



finansnettot är främst ett resultat av lägre räntor 
samt minskad upplåning.

I Finansrapport tertial 3 2016 (Dnr 16KS12) lämnas 
en utförlig rapport kring kommunkoncernen och 
kommunens lån. Finansrapporten har behandlats vid 
Kommunstyrelsens möte i februari. 

Soliditet
Kommunkoncernen skall eftersträva en långsiktig 
tillväxt i balans och det övergripande målet är att 
bibehålla kommunkoncernens soliditet. Soliditeten 
uppgick vid årets slut till 41,9 (38,4) procent.

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

+/ 41,6 mnkr.
• Förändring räntekostnad med en procentenhet för 

koncernens rörliga lån +/ 9,0 mnkr. 
• Förändring skatteunderlag med en procentenhet +/ 

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

4,7mnkr, förutsatt befintlig befolkningsstruktur. 

Framtiden 

Den svenska ekonomin har under de senaste två åren 
utvecklats starkt med ökade sysselsättningstal och 
befinner sig nu i en högkonjunktur. När ekonomin nu 
går in i en mer normaliserad fas ökar inte tillväxten i 
samma omfattning under de närmaste åren. Detta 
gäller särskilt från och med 2018. Då antalet arbetade 
timmar inte längre ökar påtagligt påverkas kommu
nernas skatteunderlag, som inte kommer att öka lika 
kraftfullt. Skattetillväxten i reala termer förväntas 
sjunka från dagens höga nivå på över 2 procent per år 
till under 1 procent per år från och med 2018. Denna 
tillväxt ligger under det historiska medelvärdet.

Samtidigt ökar kostnadstrycket för kommunen till 
följd av befolkningstillväxt och befolkningens ålders
sammansättning, vilket skapar ökade behov av 
välfärdstjänster. Det kan också konstateras att större 
delen av det förbättrade sysselsättningsläget i Sverige 
har skett inom offentlig verksamhet.

Kommunens kostnadsutveckling under de kom
mande åren kommer därmed att vara en kritisk faktor 
för möjligheterna att nå resultat i balans. 

I bolagssektorn förväntas intjäningsförmågan vara 
god och resultatnivåerna bedöms vara stabila. Succesivt 
stigande räntor framöver kommer sannolikt att få en 
negativ inverkan på resultaten i bolagen. Inom kom
munen är kostnadsutvecklingen kommande år osäker. 
Befolkningen i riket bedöms öka kraftigt. Befolkningen 
i Gävle bedöms öka något kraftigare än i riket. En stor 
osäkerhetsfaktor är effekten av flyktingmottagandet 
som kan innebära både kraftigare befolkningsökning 
och ökat behov av kommunens service utöver dagens 
planer. En annan osäkerhet är också om vi har en 
bostads och arbetsmarknad som möjliggör en sådan 
tillväxt. Från och med 2015 är det en ökad takt av 

bostadsbyggandet i Gävle. Det kommunala bostads
bolaget AB Gavlegårdarna ska enligt ägardirektivet 
nyproducera minst 750 lägenheter under perioden 
20162020, vilket bolaget räknar med att kunna infria. 
För närvarande har projekt med motsvarande 440 
lägenheter givits igångsättningstillstånd. Bolaget  
letar ständigt byggbar mark och inventerar löpande 
befintligt bestånd för att skapa nyproduktions
möjligheter.

Kommunen och hela kommunkoncernen är i ett 
expansivt investeringsskede. Investeringstakten är för 
närvarande högre än tidigare och då resultaten i 
främst kommunen inte förväntas växa i nivå med 
tidigare år blir förmågan att självfinansiera investe
ringsprogrammet begränsad. Genom försäljning av 
den operativa verksamheten i Gävle hamn under 2016  
i kombination med att resultatet för bolagen i Gävle 
Stadshuskoncern är i nivå med ägardirektiven har 
koncernens egna kapital ökat, skuldsättningen 
minskat och soliditeten ökat.  De närmaste åren 
kommer därmed soliditeten att ligga något högre än 
tidigare år trots investeringar och upplåning. Skuld
sättningen kommer att öka från dagens nivå, vilket på 
sikt delvis kan urholka den finansiella stabiliteten. 
Goda resultat och starka kassaflöden är nödvändiga 
för att kunna uppnå en kontrollerad finansiell tillväxt.

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

Kommunen har under en rad år visat upp en god resultatutveck
ling. Det finansiella resultatmålet om ett överskott motsvarande 
två procent av intäkter från skatter, generella bidrag och utjäm
ningssystem har överträffats under de flesta åren bakåt. Även  
för år 2016 uppvisas ett positivt resultat, på 369,9 mnkr. Det 
motsvarar ett överskott på 4,2 procent.

Under de senaste åren har ett antal tillfälliga eller ej planerade 
intäktsposter varit bidragande till de positiva resultaten. Nämnas 
kan försäkringsersättning med 36 mnkr år 2014 samt återbetal
ning av AFA försäkringspremier med 79 mkr år 2012, 75 mnkr år 
2013 samt 36 mnkr år 2015. För 2016 utmärks specifika statsbidrag 
på sammantaget 87 mnkr, vilka inte var med i planeringsproces
sen för 2016.

Nämnderna redovisar tillsammans ett positivt resultat. Exklu
sive realisationsvinster och exploateringsresultat uppgår resultatet 
till 25,5 (43,9) mnkr. Med hänsyn taget till förändrade redovisnings
principer (införande av komponentavskrivning) samt senare 
tillgång till och därmed kostnader för nya lokaler så motsvarar 
resultaten tilldelade ramar. Resultatet är glädjande, då det är 
viktigt att verksamheten bedrivs med ett effektivt resursutnytt
jande i enlighet med det kommunövergripande målet inom 
ekonomiperspektivet. Detta kommer att bli allt viktigare då ett 
ökat kostnadstryck på grund av den demografiska utvecklingen 
med en god befolkningstillväxt. Kraven ökar också vad avser 
kommunala anläggningar. Det gäller för skolor, skolor, äldreboen
den och infrastruktur.

Kommunens goda resultatutveckling har stärkt balansräk
ningen. Kommunens egen låneskuld har under senare år, genom 
ett ökat finansiellt sparande, kunnat amorteras ned. Det har 
möjliggjorts genom resultatutvecklingen, men även av att större 
delen av kommunens investeringsverksamhet numera sker via de 
kommunala fastighetsbolagen. Det goda resultatet år 2016 bidrar 
på ett positivt sätt till att finansiera investeringar inom 
kommun koncernen som är riktade mot den skattefinansierade 
verksamheten.

Intäkter

De totala nettointäkterna för skatter, generella statsbidrag och 
utjämningsystemen uppgick 2016 till 5 412,8 (5 066,8) mnkr, vilket 
avvek med 316,3 (33,5) mnkr gentemot budget.

De viktigaste inkomstkällorna för kommunen är de egna 
skatteintäkterna, generella statsbidrag och utjämningssystem, samt 
avgifter och taxor. Av dessa finansieringskällor svarade skatteintäk
terna för 4 537,4 (4 333,9) mnkr. Skatteintäkterna är den dominerande 
inkomstkällan och därmed helt avgörande för verksamhetens 
finansiering. I relativa tal svarar skatteintäkterna för 70 (71) procent 
av finansieringen av verksamhetens brutto kostnader.

Storleken på skatteintäkterna är beroende, dels av nivån på 
skatteuttaget, dels av skatteunderlagets storlek efter taxering av 
invånarnas inkomster. Kommunens skattesats uppgår till 22,26 
kr per beskattningsbar hundralapp. Senaste skattehöjningen 

Årets resultat (mnkr)

Verksamhetens intäkter  
och nettokostnader (mnkr)
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genomfördes 2014 och då med 0,75 kr. Under senare år 
har även skatteväxlingar genomförts med landstinget. 
2012 sänktes skatten med 0,26 kr då landstinget blev 
huvudman för kollektivtrafiken och 2013 höjdes 
skatten med 0,22 kr då kommunen blev huvudman för 
hemsjukvården. 

Rikets genomsnittliga skattesats för kommuner 
uppgick 2016 till 20,75 kr. Gävle ligger därmed 1,51 kr 
över rikssnittet. Skatteunderlaget för taxeringsår 2016 
(inkomstår 2015) för kommunen blev 19 283,6   (18 502,1) 
mnkr, vilket innebär en ökning med 4,2 (2,6) procent. 
Ökningen för riket uppgick till 5,1 (3,2) procent.  
Skattekraften per invånare (beräknat per 1/11 året 
innan) uppgår till 194,7  (188,2) tkr. Gävle har därmed 
96,3 (96,9) procent av rikets medelskattekraft.

Nettointäkten från utjämningssystemen, fastig
hetsavgift och de generella statsbidragen är en annan 
väsentlig inkomstkälla. Dessa uppgick under 2016 till 
875,4 (732,9) mnkr och svarade därmed för 14 (12) procent 
av finansieringen. Staten garanterar samtliga kommu
ner en intäkt från inkomstutjämningssystemet 
motsvarande 115 procent av rikets medelskattekraft. För 
Gävle kommun innebär detta en intäkt med 728,8 (678,5) 
mnkr. Intäkter från fastighetsavgifter uppgick till 164,4 
(159,6) mnkr, samt från generella statliga bidrag och 
regleringar till 84,2 (22,7) mnkr. I denna summa ingår 
periodiserat tillfälligt statsbidrag med 60,8 mnkr från 
2015 med anledning av flyktingsituationen och statsbi
drag med 26,8 mnkr för ökat byggande. Avdrag har 
gjorts för ersättningar till de kommunala utjämnings
systemen, med 82,3 (99,3) mnkr avseende kostnadsut
jämningssystemet och med 19,7 (24,8) mnkr avseende 
utjämningssystemet för LSS (lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade).

En tredje inkomstkälla är verksamheternas intäk
ter som svarade för 21 (19) procent av den totala 
finansieringen av verksamhetens kostnader och 
uppgick till 1 330,0 (1 134,8) mnkr. I dessa intäkter 
ingår riktade statsbidrag och avgifter och taxor, men 
även realisationsvinster och exploateringsintäkter. De 
riktade statsbidragen uppgick till 469,0 (351,6) mnkr. 
Taxor och avgifter uppgick till 236,8 (243,3) mnkr. De  
i storleksordning mest betydelsefulla posterna är 
avgifter för vård och omsorg 84,2 (83,4) samt avgifter 
för förskola och skolbarnsomsorg med 63,8 (60,5) mnkr.

Kostnader

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

De dominerande kostnaderna för kommunens 
verksamhet är personalkostnaderna, 3 624,2 (3 396,4) 
mnkr, som svarade för 57 (57) procent av den totala 
kostnadsmassan. Personalkostnaderna har ökat med 
6,7 (4,1) procent jämfört med föregående år.

Övriga större kostnadsposter är entreprenader och 
tjänster, bidrag friskolor och friförskolor, hyreskostna
der samt av och nedskrivningar. Bruttokostnaderna 
för kommunen uppgick till 6 458,7 (6 073,3) mnkr, 
vilket ger en ökning med 6,4 (5,6) procent.

Resultat och jämförelsestörande poster

Tretton år i rad har kommunen redovisat ett positivt 
resultat. Årets resultat uppgår till 369,9 (213,6) mnkr.  
I årsresultatet ingår jämförelse störande poster med 
143,7 (72,3) mnkr. Dessa utgörs av realisationsvinster, 
exploateringsresultat, utdelning från Kommuninvest, 
återföring av tidigare infriande av borgensförbindelse 
för Samkraft AB och ned skrivningar.

Nämndernas resultat uppgår till 163,1 (95,3) mnkr.  
I resultatet ingår realisationsvinster samt exploate
ringsresultat med 137,6 (51,4) mnkr. Negativt resultat 
uppvisas av Omvårdnadsnämnden 19,9 (4,7) mnkr, 
Socialnämnden 22,5 (5,0) mnkr samt Överförmyn
darnämnden 0,6 (0,3) mnkr. 

Följande nämnder uppvisar positiva resultat: 
Kommunstyrelsen 154,5 (69,6) mnkr, Utbildningsnämn
den 16,6 (15,2) mnkr, Näringsliv och arbetsmarknads
nämnden 9,7 (5,8) mnkr, Kultur och fritidsnämnden 
13,7 (8,7) mnkr, Samhällsbyggnadsnämnden 10,6 (5,2) 
mnkr, Jävsnämnden 0,2 (0,2) mnkr, Revisorskollegiet 
0,8 (0,3) mnkr, Valnämnden 0,0 (0,1) mnkr samt Gemen
sam nämnd verksamhetsstöd 0,0 (0,5) mnkr.    

Finansiella intäkter och kostnader

Finansnettot förbättrades med 0,5 (3,7) mnkr och 
uppgick till 85,8 (85,3) mnkr. Räntekostnaderna på  
lån har minskat från 128,2 år 2015 till 95,3 mnkr. 
Detta beror på att räntenivåerna har varit sjunkande 
under en längre tid. Då större delen av kommunens 
räntekostnader avser lån förmedlade till de kommu
nala bolagen har kommunen även ränte inkomster. 
Ränte intäkterna uppgick till 161,0 mnkr, vilket är en 
minskning från 206,7 mnkr år 2015. Övriga poster 
inom finansnetto avser resultat från andelar i 
koncern företag, räntekostnader på pensionsskuld, 
ned skrivningar av finansiella anläggningstillgångar  
och övriga finansiella kostnader.

Tillgångar, skulder och eget kapital

Balansomslutningen uppgick vid årets slut till  
10 657,5 (10 731,7) mnkr, vilket innebär en minskning 
med 74,2 (187,4) mnkr. De immateriella anläggnings
tillgångarna har minskat med 0,3 (1,4) mnkr och de 
materiella anläggningstillgångarna har ökat med  
72,6 (55,6) mnkr. De finansiella anläggningstillgång
arna har minskat med 60,3 (344,4) mnkr. 

Omsättningstillgångarna hade vid balansdagen 
minskat med 86,2 (102,8) mnkr. Det egna kapitalet  
var vid årets ingång 4 088,0 mnkr. Ytterligare 369,9 
mnkr motsvarande årets resultat tillfördes det egna 
kapitalet, som vid årets utgång uppgick till 4 457,9 mnkr. 
Förmögenheten per invånare var således 44,7 (41,3) tkr.

Finansiella tillgångar och skulder

I KS § 150 i juni 2016 togs beslut om utökat villkorat 
aktieägartillskott till Gävle Stadshus AB på 200 mnkr 
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att vidare tillskjutas Gavlefastigheter Gävle Kommun AB. Avsikten 
med detta aktieägartillskott var till amortering av externa lån 
förmedlade av kommunens internbank samt delfinansiering av inves
teringar i bolaget.

Volymen förmedlade lån till de kommunala bolagen uppgick  
till 4 535,0 (4 761,8) mnkr, medan övrig långfristig utlåning var  
1 510 (1 528,5) mnkr.

Investeringar

Investeringarna i immateriella och materiella anläggningstillgångar 
uppgick till 191,6 (148,9) mnkr vilket var 125,2 (72,2) mnkr lägre än 
budgeterat. Investeringarna avser såväl skattefinansierad verksamhet 
som exploatering. Investeringarna i finansiella anläggningstill
gångar uppgick till 200,0 (318,9) mnkr.

Pensionsförpliktelser 

Pensionsåtaganden redovisas enligt den lagstadgade (lagen om 
kommunal redovisning) så kallade blandmodellen, vilket innebär att 
en mindre del av förpliktelsen redovisas som en avsättning i balans
räkningen och en större del utanför balansräkningen som en 
ansvarsförbindelse. Det totala åtagandet uppgår till 2 514,2 (2 560,7) 
mnkr inklusive löneskatt. De pensioner som intjänats före 1998 
uppgår till 2 084,2 (2 169,2) mnkr och redovisas som ansvars
förbindelse.
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Med blandmodellen kostnadsbokförs utbetalningar av pensioner 
intjänade före 1998 i kommunens redovisning och riskerar med ökande 
utbetalningar komma att tränga ut övrig kommunal verksamhet. De 
ökande pensionsutbetalningarna medför även en större belastning på 
kommunens kassaflöde, vilket kan leda till ökade lånebehov vid framtida 
reinvesteringar. För att lindra dessa effekter har kommunen tecknat ett 
avtal om en försäkringslösning i det av Gävle och Sundsvalls kommun ägda 
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB. Genom att teckna en 
försäk ringslösning skapas en buffert för kommande år när pensionskost
naderna och utbetalningarna stiger. Bufferten kan kapa den topp av 
utbetalningar som väntas inträffa fram till cirka år 2028 genom utbetal
ningar från garantiförsäkringen. Placerade medel i garantiförsäkringen 
hos Kommungaranti hade vid årsskiftet ett bokfört värde uppgående till 
708,7 (708,7) mnkr. Till och med år 2016 har utöver det tillskjutna kapitalet 
85,3 mnkr betalats i försäkringspremier. Tidigare utbetalda skadeersätt
ningarna uppgår till 36,5 mnkr. Totala nettosumman av tillförda medel vid 
årsskiftet uppgår därmed till 757,5 mnkr. Marknadsvärdet för dessa medel 
uppgår vid årsskiftet till 937,5 mnkr.

Genom försäkringslösningen har kommunen vidtagit åtgärder för att 
möta mer än en tredjedel av framtida kostnadsökningar till följd av 
utbetalningar av pensioner som är intjänade före 1998. Med denna 
lösning förbättras förutsättningarna för kommande generationer att 
kunna erbjuda kommunal service motsvarande dagens nivå utan skatte
höjning eller ökad lånebelastning.

Pensionsförpliktelser (mnkr) 2016 2015

Avsättning i balansräkningen 430,0 391,5

Ansvarsförbindelse 2 084,2 2 169,2

Total förpliktelse 2 514,2 2 560,7

Återlån till verksamheten 2 514,2 2 560,7

Borgensåtaganden  
och övriga ansvarsförbindelser

De totala borgensförbindelserna uppgår till 830,4 (707,0) mkr. Det största 
borgensåtagandet 776,0 (636,0) mnkr avser lån som innehas av Gävle 
Stadshus AB. I övrigt utgörs borgensåtagandena av pensionsskulder för 
Gavlefastigheter Gävle kommun AB och Gävle Energi AB 16,2 (16,5) mnkr, 
ramavtal billeasing 30,2 (44,1) mnkr samt övriga åtaganden såsom statliga 
bostadslån för stiftelser, kreditgaranterade bostadsrätter samt åtgärder 
enligt socialtjänstlagen och KF:s beslut 4,5 (6,9) mnkr.

Under 2015 infriades ett borgensåtagande gentemot Samkraft AB och 
resultatet belastades med 14,7 mnkr. Under 2016 har 9,3 mnkr återförts. 

Kommunens leasingåtaganden har under året klassificerats utifrån 
begreppen finansiell och operationell leasing. Värdet för framtida minimi
leaseavgifter för operationell leasing avseende lös egendom uppgår till 69,8 
mnkr, för den finansiella leasingen uppgår nuvärdet för minimileaseavgif
terna till 3,1 mnkr. Värdet för framtida minimileaseavgifter för operationell 
leasing avseende fast egendom uppgår till 2 819,6 mnkr. Värdet fördelar sig 
på 2 464,9 mnkr för koncerninterna leasegivare och 354,7 mnkr för externa 
leasegivare.

Avstämning mot balanskrav

Vid beräkningen av balanskravet ska realisations vinster avräknas årets 
resultat. Årets resultat på 369,9 (213,6) mnkr inkluderar realisationsvinster 
med 63,0 (15,5) mnkr. Justerat resultat enligt balanskravet uppgår därmed 
till 306,9 (198,1). Kommunen klarar balanskravet. 
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen Inger KällgrenSawela, ordförande
Kommunledningskontoret Helén Åleskog, förvaltningschef

Målanalys

Av 16 uppsatta mål inom perspektiven har åtta uppnåtts 
i sin helhet, sex har delvis uppnåtts och två har ej nåtts. 

Medborgare och kunder 

Delaktighet, kommunikation och servicegrad ska bidra till 
ökat förtroende och inflytande hos medborgarna.  ●
Kompetensnivån hos kommunens befolkning höjs och 
anpassas till arbetsmarknadens behov och samhällets 
utveckling.  

◆

Ökad tillgänglighet, trygghet och folkhälsa.  ◆

Kommunstyrelsen har under året arbetat med flera 
utvecklingsfrågor för att öka servicen till medbor
garna. Inom projektet Digital förnyelse har ett 30tal 
etjänster tagits fram och användningen ökar, vilket 
innebär snabbare och säkrare service. Arbetet med att 
utveckla servicefunktionerna på gavle.se har också 
tagit fart och beräknas avslutas under 2017. 

Kundtjänsten arbetar kontinuerligt med att öka 
samordningen av arbetet med svarsgrupperna. Kund
tjänsten har även ökat sin kompetens för att möta flera 
språkgrupper och kan idag ge service på totalt elva språk. 

Kommunens arbete med att möta Gävleborna i digitala 
kanaler har varit mycket framgångsrikt. Vid årets slut följde 
över 26 000 personer kommunens två Facebookkonton.

Under 2016 har handlingsplan för arbetet mot våldsbe
jakande extremism och handlingsplan integration blivit 
beslutade. Dialogträffar med civilsamhället har genom
förts, vilket har lett till nya idéer om förbättringar inom 
kommunikation och servicegrad till invånarna. Vidare är 
Gävle en av de fem kommuner som blivit utsedda av 
Kulturdepartementet att arbeta med romsk inkludering.

Medarbetare

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

Svarsfrekvensen på medarbetarundersökningen var  
98 procent. Det resultatet visar att det finns ett stort 
engagemang bland kommunledningskontorets 
med arbetare. Varje avdelning har arbetat med resulta
tet av medarbetarundersökningen, MAU, som ett led i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. En av kommun
ledningskontorets styrkor är andelen goda ambassa
dörer för Gävle kommun. Det visar att det finns en 
känsla av stolthet och att med arbetaren är beredd att 
rekommendera Gävle kommun som arbetsgivare. 

Ledarskapsindex som mäts i medarbetarunder
sökningen uppvisar ett gott resultat.  

Samtliga chefer på kommunledningskontoret deltar 
aktivt i löneöver synsarbetet för att få en samlad bedöm
ning av vilka åtgärder som behövs för att nå jämställda 
löner och villkor.  Trots det finns fortfarande behov av 
ytterligare åtgärder. Den jämställdhets och likabehand
lingsplan som tagits fram 2016 kan ge kraft till arbetet.

Hållbart samhälle

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

Under 2016 har dubbelspåret FuruvikSkutskär invigts. 
Detta innebär att när sträckan förbi Gamla Uppsala 
blir klar finns det ett sammanhängande dubbelspår 
mellan Gävle och Stockholm. Gävle växer och därmed 
efterfrågan på bostäder. Under 2016 har 310 lägenheter 
färdigställts, 586 påbörjats samt 694 bygglov beviljats. 
Byggklar mark är en viktig förutsättning för att 
näringslivet ska kunna etablera och utveckla verk
samheter. Under 2016 har det gjorts ett aktivt arbete 
med att förstärka kommunens markreserv.

Gävle kommun placerade sig på plats sex i den årliga 
miljörankningen, vilket är en bekräftelse på att det 
samordnande miljöarbetet har löpt på bra.

Inom programmet digital förnyelse utvecklas såväl 
etjänster som verksamheter med stöd av IT.

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2016
Utfall 
2015

Budget 
2016

Verksamhetens intäkter 325,7 222,1 228,3

Personalkostnader -152,3 -141,1 -157,4

Övriga kostnader -273,5 -266,3 -264,7

Avskrivningar/nedskrivningar -5,1 -6,4 -5,3

Internränta -0,1 -0,6 -0,3

Resultat före kommunbidrag 105,3 192,3 199,4

Kommunbidrag 259,8 262,9 259,9

Årets resultat 154,5 70,6 60,5

Resultatkorrigering enl KF -146,9 -64,0

Utfall efter korrigering 7,6 6,6 60,5

Resultatfond 31/12 36,9 29,3

Investeringar 62,9 31,9 100,2

Erhållet investeringsbidrag 0,5 2,0

Antal anställda 253 231
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Ekonomi

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

◆
Förvaltningens resursnyttjande är kostnadseffektivt, 
förvaltningens egna processer är effektiva och tjänsterna 
levereras med kvalitet.  

◆

Samverkan externt inom administrativa processer.  ◆

En omarbetad budgetprocess inkluderande process för 
mål och uppdrag har utvecklats och implementerats 
under 2016. Det gäller även arbetet med jämförelser 
med andra kommuner och kvalitetsuppföljningar 
enligt KKiK (kommunens kvalitet i korthet). Processen 
kring uppföljning har stärkts genom färre manuella 
och istället fler systembundna moment. Inköpsrutiner 
avseende bland annat kravställning, redovisning och 
avtalsefterlevnad är under verkställande.

Väsentliga händelser

•  Under år 2016 har Kommunstyrelsen och Kommun
fullmäktige fattat ett antal viktiga beslut, bland 
annat försäljning av Gävle hamn, avveckling av 
flygplatsen samt ändrade mål i inriktningsprogram 
för bostads försörjning.

• Inom Kommunledningskontoret läggs stor vikt vid 
arbetet med digital förnyelse. Ett arbete med översyn 
av dokumenthanteringsplaner samt förberedelse för 
nya dataskyddsdirektivet har påbörjats.

• Ständig utveckling av processer, såsom direktupp
handling i egen regi, samla kompetenser med övriga 
förvaltningar, utveckla en ”superkundtjänst” samt 
”en väg in” till löneenheten är under bearbetning.

Resultat och investeringar

Kommunstyrelsens resultat uppgår till 154,5 mnkr 
(70,6 mnkr), exklusive exploateringsresultat och 
realisationsvinster är resultatet 13,6 mnkr (19,0 mnkr).

Vakanser och senarelagda rekryteringar har bidragit 
till lägre personalkostnader än budgeterat. Det positiva 

resultatet är även en effekt av förseningar inom olika 
utvecklingsprogram och projekt.

IT och utvecklingsavdelningen, uppdragsfinansie
rad verksamhet, redovisar ett positivt resultat på  
0,7 mnkr (0,6 mnkr). Det har ett direkt samband med 
lägre avskrivningskostnader än budgeterat på grund  
av att investeringsutrymmet inte nyttjats fullt ut.

Försäljning av mark uppgår till 67,2 mnkr (15,6 mnkr) 
och exploateringsresultatet är 74,6 mnkr (35,9 mnkr)  
i jämförelse med budget 59,5 mnkr. Under året har det 
sålts ett flertal tomter för både bostadsproduktion och 
verksamheter.

Investeringarna uppgår till 7,4 mnkr (5,6 mnkr).  
Av det beloppet är större delen ITinvesteringar.  
I övrigt är det inköp av möbler och utrustning. 
Investering i markreserv uppgår till 34,1 mnkr (3,3 
mnkr). Det är främst förvärv för att säkra framtida 
utbyggnad av bostäder samt skydd av grundvattentäkt. 
Investering inom exploateringsverksamhet uppgår  
till 21,4 mnkr (22,5 mnkr).

Framtiden

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att leda och 
samordna kommunkoncernens övergripande proces
ser samt följa de frågor som kan inverka på kommu
nens utveckling och ekonomiska ställning. De senaste 
skatteprognoserna visar lägre skatteintäkter de 
närmaste åren. Effektiviseringskraven de kommande 
åren kommer att ligga runt 3 procent. Samtidigt ökar 
behoven inom kommunens kärnverksamheter. 
Prioriteringar måste därför göras, så även inom 
Kommunstyrelsens egen verksamhet

Synergieffekter kan i vissa fall uppnås genom 
samverkan men också genom att samla en del resurser 
centralt och nyttja kommunens samlade kompetenser 
på bästa sätt. Effektivisering genom verksamhetsut
veckling med stöd av IT är ständigt i fokus. 

Kommunstyrelsen har inför 2017 fått 13 olika 
uppdrag tilldelade från Kommunfullmäktige.

Gävle växer och utveckling av bostäder, infrastruk
tur, skolor med mera kommer att kräva ytterligare 
ekonomiska resurser framöver.
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Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden Evelyn Klöverstedt, ordförande
Utbildning Gävle Tomas Hartikainen, förvaltningschef

Målanalys

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

Medborgare och kunder

Medborgare har förtroende för våra verksamheter.                                                                ◆
Alla barn och elever utmanas och klarar sin utbildning.                                                               ■
Utbildning Gävles verksamheter  
ger likvärdiga förutsättningar.                                                 ◆
Utbildning Gävles verksamheter har en god lärandemiljö.                                                            ◆

Nöjdhetsindex för vårdnadshavare och elever har ökat 
från föregående år. Delaktighetsindex för vårdnadsha
vare är detsamma som föregående år. En etjänst för 
val av grundskola har tagits fram. Etjänsten under
lättar skolvalet för vårdnadshavare och digitaliserar 
hanteringen. Utbildning Gävle deltar i arbetet med att 
ta fram Medborgarportalen i Stratsys.

Vårdnadshavare i förskolan anser att deras barn har 
en stimulerande, utvecklande och lärande miljö i 
förskolan, resultatet har förbättrats. Modersmål i 
förskolan har kartlagts för att ge förutsättningar för 
språkutveckling. Personaltätheten i fritidshem fortsät
ter öka och är högre än i riket. Andelen elever i årskurs 
9 som är behöriga till gymnasieskola och som nått 
kravnivåerna i alla ämnen har ökat från föregående år. 
Det genomsnittliga meritvärdet har också ökat. 
Resultaten är något lägre än i riket. Matematikresulta
ten har förbättrats för de äldre eleverna, vilket haft 
störst påverkan på helheten. Skillnaderna i resultat 

mellan skolor har minskat. För elever med gymnasie
examen är den genomsnittliga betygspoängen på 
samma nivå i Gävle jämfört med riket. Jämfört med 
föregående läsår har betygspoängen ökat. Män har 
lägre genomsnittlig betygspoäng än kvinnor på 
samtliga tre gymnasieskolor. Andelen elever med 
utländsk bakgrund har ökat och är högre för de hög
skoleförberedande programmen jämfört med yrkes
programmen. Elever med utländsk bakgrund har  
lägre genomsnittlig betygspoäng. 

94 procent av vårdnadshavarna  i förskolan och  
84 procent i grundskolan anser att deras barn får det 
stöd de behöver. I förskolan är det en förbättring från 
föregående år. I grundskolan är det en liten försämring. 
79 procent av eleverna i gymnasieskolan upplever att de 
får tillräckligt stöd, en försämring från föregående år. 
En struktur för att följa upp och utvärdera extra 
anpassningar och särskilt stöd och för elevhälsans 
förebyggande och främjande arbete har tagits fram. 
Grundsärskolan har ett gemensamt elevhälsoteam. Ett 
gemensamt mottagande för grund och gymnasiesko
lans nyanlända elever har skapats för att utveckla och 
kvalitetssäkra mottagandet. 

En fördjupad analys av tryggheten på skolorna 
genomförs i kartläggningarna i Gävlemodellen. Flera 
skolor framhåller Gävlemodellen som en framgångs
faktor i arbetet med trygghet och mot kränkningar. 
Skolverkets nationella undersökning visar att 8,1 
procent av eleverna på mellan och högstadiet är 
mobbade jämfört med Gävles 4,8 procent. Gävlemodel
len ger skolorna bättre förutsättningar att förebygga, 
minska samt hantera mobbning och långsiktigt stöd 

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2016
Utfall 
2015

Budget 
2016

Verksamhetens intäkter 324,6 278,8 279,9

Personalkostnader -1 462,2 -1 379,3 -1 442,6

Övriga kostnader -1 021,0 -988,6 -1 011,2

Avskrivningar/nedskrivningar -23,6 -21,7 -24,7

Internränta -1,8 -1,9 -2,0

Resultat före kommunbidrag 2 184,0 2 112,7 2 200,6

Kommunbidrag 2 200,6 2 127,9 2 200,6

Årets resultat 16,6 15,2 0,0

Resultatkorrigering enligt KF 1,8 -1,0

Utfall efter korrigering 18,4 14,2 0,0

Resultatfond 31/12 119,9 101,5

Investeringar 20,3 23,6 28,7

Erhållet investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0

Antal anställda 3 201 3 170
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för att upprätthålla arbetet. På gymnasieskolorna sker 
arbetet till exempel via förstelärare med uppdrag mot 
värdegrundsarbete och likabehandling samt via 
åtgärder för att skapa ökad studiero och främjande, 
förebyggande arbete mot kränkningar. 

Elev och föräldraenkäter från 2016 visar en blandad 
utveckling i upplevelsen av arbetsro i grundskolan. 
Flertalet skolor har utökat och utvecklat rastaktiviteter 
vilket lett till betydligt lugnare och mindre konflikt
fyllda raster och lugnare och snabbare början på 
efterföljande lektioner.

Frånvaron har ökat i både grundskole och gymna
sieutbildningen. Det är framför allt det främjande och 
förebyggande arbetet för att skapa en god lärandemiljö 
som behöver utvecklas vidare. Det saknas ofta en analys 
som kopplar genomförda insatser och aktiviteter mot 
skolnärvaro.

Medarbetare

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

Andelen årsarbetare med högskoleutbildning i 
förskolan har sjunkit något, i förhållande till riket har 
Gävle en hög andel. I fritidshemmet är andelen med 
högskoleutbildning fortsatt hög, betydligt högre än i 
riket. Redovisning från SCB för läsåret 2015/16 visar att 
andelen lärare i grundskolan med legitimation och 
behörighet i minst ett ämne är något lägre än i riket.  
I gymnasieskolan är andelen högre än i riket. I 
särskolan redovisas andelen lärare med pedagogisk 
högskoleexamen, i Gävle är andelen högre än i riket  
för både grund och gymnasiesärskolan. Trots  
behörighetsgivande utbildningar och ett aktivt 
rekryteringsarbete blir det allt svårare att rekrytera 
behöriga och legitimerade lärare. 

Resultatet i medarbetarundersökningen visar att 
förvaltningen har högt motiverade medarbetare som 
är med och utvecklar verksamheten och som har stort 
förtroende för sina chefer. Generella förbättringsom
råden är hur tiden förvaltas så andelen medarbetare 
som känner stress på sikt kan minskas. Återkoppling 
kan också bli bättre till varandra och lära av varandra i 
ännu högre utsträckning. 

Alla skolledare inom grundskole och gymnasie
utbildningen deltar i en utbildning i samarbete med 
Uppsala universitet, Att leda på vetenskaplig grund. 
En utmaning som identifierats är styrning, ledning 
och uppföljning i hela ledet från nämnd till elev. En 
åtgärd är att stärka mötesstrukturen och det kolle
giala lärandet även i chefsleden.

Arbetsmiljöverket har genomfört en tillsyn av 
grundskolans verksamheter. Resultatet används  
för utveckling av respektive verksamhet och Utbild
ning Gävle. En beskrivning av hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska fungera inom Utbildning  
Gävle har tagits fram. Arbetsmiljöverkets tillsyn 
fokuserade även på skolledarnas arbetssituation. 
Under hösten har en kartläggning av arbets
situationen gjorts och ett antal åtgärder kommer  
att genomföras.

Hållbart samhälle

Alla elever ska ha kunskap och handlingskompetens,  
i förhållande till sin ålder, för att kunna agera hållbart.                                                                                                                                       ◆
Utbildning Gävle utvecklar ständigt sina verksamheter. ◆

Arbetet med det miljöstrategiska programmet och 
Lärande för hållbar utveckling fortsätter, bland annat 
med Gröna hyresavtal, fler skolträdgårdar och skolsko
gar, utbildning i utomhuspedagogik, kemikaliesmart 
förskola, ökad andel ekologisk mat, fler elcyklar, resfria 
möten samt fler verksamheter med Grön Flagg.

En huvudmannaplan för studie och yrkesvägled
ning har tagits fram. Elever på Sofiedalsskolan och 
inom Ung Företagsamhet får genom projektet Shaping 
Characters stöd för att förbereda sig för arbetslivet. 
Utbildning Gävle har via Delegationen för Unga till 
arbete fått medel för ett projekt för unga nyanländas 
etablering på arbetsmarknaden. I projektet samverkar 
grund och gymnasieskola, vuxenutbildning, arbets
marknadsenheten och Arbetsförmedlingen. Utveck
lingen av det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter 
bland annat genom processtöd till verksamheterna, 
förenkling av rapporteringen samt en ny startsida i 
Stratsys. En gemensam kartläggningsmodell, som 
synliggör resultat och förutsättningar och som 
används i resultatdialoger mellan huvudman och 
verksamhet, har tagits fram. En organisationsöversyn 
med syftet att det systematiska kvalitetsarbetet och 
utvecklingsarbetet ska ge ytterligare effekter på 
måluppfyllelsen samt effektivisera administrationen 
har genomförts, beslut om förändringar tas under 2017.

Ekonomi

Utbildning Gävles organisation är resurseffektiv. ◆

Utbildningsnämndens resultat 2016 visar ett överskott 
på 16,6 mnkr, en avvikelse med 0,7 procent. Ökade 
kostnader för mottagning av nyanlända har hanterats 
inom Utbildningsnämndens budgetram och via ökade 
intäkter för asyl och etableringsersättning. Förskolan 
redovisar ett underskott 4,8 mnkr, en avvikelse med 
0,8 procent. Ett större underskott uppvisas inom 
pedagogisk omsorg som har svårt att få ekonomisk 
bärighet. Underskotten inom förskolan utgörs av 
personalkostnader. Grundskolan redovisar ett under
skott 5,8 mnkr, en avvikelse med 0,6 procent. Större 
underskott finns inom Sätra och Bergby rektors
områden. Bergby rektorsområde har som följd av  
små skol enheter svårt att få ekonomisk bärighet. 
Gymnasieskolan redovisar ett överskott med 5,6 mnkr, 
en avvikelse med 1,5 procent. Överskotten är framfö
rallt förenade med fler asylsökande elever (asylersätt
ning) än budgeterat. 

Uppföljning av uppdragen

Utbildningsnämndens specifika uppdrag är att alla 
barn och elever i Gävle ska utmanas och klara sin 
utbildning. Andra uppdrag är att analysera behovet av 
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lokaler och skolor och ha en god framförhållning för 
ökade barngrupper, att säkra konkurrensneutralite
ten mellan kommunala och fristående skolor samt att 
göra en förstudie i syfte att starta ett industriprogram 
på gymnasial nivå. Utbildningsnämnden har fått 
medel för riktade insatser till skolor med låg mål
uppfyllelse, medel för att kunna erbjuda lärare att få 
mer gemensam arbetstid och därmed stärka kollegial 
samverkan samt riktade medel att använda till 
kompetensutvecklingsinsatser, datorer/surfplattor till 
alla elever i högstadiet och övrig nödvändig digital 
infrastruktur. Arbete och utveckling har skett inom 
alla nämndens uppdrag. 

Väsentliga händelser

•  Starkt ökande barn och elevantal i framför allt grund
skolan, påverkar organisation av verksam heterna och 
lokalplaneringen främst i de centrala delarna av Gävle. 
Nämnden har fattat beslut om en ny central högstadie
skola och ändrad inriktning för Solängsskolan.

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

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

Resultat och investeringar

•  Utbildningsnämndens resultat visar ett överskott  
på 16,6 mnkr, en avvikelse med 0,7 procent. Överskottet 
är framförallt förenat med högre intäkter än budgete
rat samt ett överskott inom kostnadsposterna för 
lokaler och kapitaltjänst.

•  Utbildningsnämnden finansierar den ökade mottag
ningen av nyanlända inom budgetram samt via 
tillkommande asyl och etableringsersättning 2016. 

•  En osäkerhetsfaktor är intäkterna för asylersättning 
som Utbildningsnämnden ansöker om från  
Migrationsverket. Migrationsverkets beslut är för 
dröjda, intäkter motsvarande 17,7 mnkr har bokförts på 
balansräkningen med en osäkerhet om beloppet 
kommer att beviljas av Migrationsverket avseende 2016.

•  Utbildningsnämnden har förbrukat 20,3 mnkr av 
investeringsbudgetens 28,7 mnkr 2016. Investeringsbud
geten omfattade inventarier i samband med byggnatio
nen av Vallabackskolans idrottshall, ombyggnationen av 
Sörbyskolan, tillskapandet av nya förskoleplatser, samt 
förnyelseinventarier i samband med om och nybyggna
tion, slitage eller verksamhetsförändringar.

•  Utbildningsnämnden begär att 7,1 mnkr av investe
ringsramen 2016 överförs till 2017. Investeringar i 
inventarier i samband med ombyggnation av Sörby
skolan och Östers förskola samt åtgärder för förbättrad 
ljudnivå i skolmatsalar har inte kunnat genomföras 
som planerat. En återhållsamhet 2016 har även gällt  
för att överföra medel till 2017 i syfte att möjliggöra 
verksamhetsförbättringar på Solängsskolan och 
Nynässkolan.

Framtiden

• Effektiviseringskraven under planeringsperioden gör 
det svårt att möta de krav som de sökta statsbidragen 
ställer på bibehållen samt ökad kvalitet/personal
täthet. 

• Ökade insatser och riktade medel behövs för nyanlän
das lärande. Utbildningsnämnden kan se en negativ 
resultatutveckling för skolor med en hög andel elever 
med kort studiebakgrund i Sverige, vilket påverkat 
resultaten totalt i kommunen. 

•  Att behålla små skolenheter är kostnadsdrivande. 
Övriga grundskolors förutsättningar påverkas när 
resurser behöver styras till att bibehålla små skol
enheter.

•  Gävle växer och det ger ett ökat lokalbehov. Ökningen 
av antalet barn i grundskoleålder gör att lokalbehovet 
är störst i de centrala delarna av Gävle samt Bomhus 
och Stigslund.

•  Ökade kostnader för rekryterings och utbildningsin
satser utifrån ökade behörighetskrav, kravet på 
lärarlegitimation och kommande generationsväxling. 

•  Regeringsbeslut om nationell strategi för digitalise
ring i förskolan och skolan kommer att ställa ökade 
krav på resurser. Utbildningsnämnden önskar 
utreda möjligheten att utöka 1:1 satsningen (elevers 
tillgång till egen dator/surfplatta) i alla årskurser i 
grund skolan.

Kunskapsresultaten behöver förbättras framför allt i 
grundskolan, men även i gymnasieskolan. Nyanlända 
barns och elevers utveckling och lärande behöver säker
ställas. Kompetensförsörjning samt ökade lokalbehov 
är stora utmaningar.
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Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden
Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden Morgan Darmell, ordförande
Näringsliv & arbetsmarknad Gävle Tove Elvelid, förvaltningschef

Målanalys

Av elva uppsatta mål inom perspektiven har sju 
uppnåtts i sin helhet, tre mål har delvis uppnåtts  
och ett mål har ej uppnåtts.

Medborgare och kunder

Målgrupper (brukare, deltagare, elever och företagare) 
inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle har stort 
förtroende för verksamheterna och ges möjlighet till 
delaktighet och engagemang i samhället 

●

Gävle har en framgångsrik kompetensförsörjning ◆
Gävle ska uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva 
platser för företag ■

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

Målet att Gävle ska ha en framgångsrik kompetens
försörjning är en central del av nämndens kärnverk
samhet. Småföretagarbarometern mäter hur företagen 
uppfattar tillgången på lämplig arbetskraft och 
resultatet för 2016 överstiger målvärdet. 

Förvaltningens verksamheter jobbar fortlöpande 
med att anpassa sina insatser efter det faktiska 
kompetensbehovet som efterfrågas av elever, brukare 
och deltagare.

Gävle uppfattas inte som en av Sveriges mest 
attraktiva platser för företag. I Svenskt näringslivs 

företagsrankning placerar sig Gävle kommun som  
252 kommun i rankningen. Nyföretagandet per 1 000 
invånare minskar under 2016.  

Näringslivsenheten arbetar inom sitt uppdrag för att 
öka Gävles attraktionskraft för företag. Ett behov av ett 
nytt Näringslivsprogram har uppdagats då det tidigare 
programmet som beslutades 2014 bedömdes sakna 
tillräckliga förutsättningar för att bidra med ett aktivt 
utvecklingsarbete för ett förbättrat näringslivsklimat. 
Detta arbete med förankring med det lokala näringsli
vet har därmed varit en prioriterad aktivitet under 2016.

Medarbetare

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

●
Chefer inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle har tydliga 
uppdrag och roller och rätt möjlighet att utföra uppdragen ●
Näringsliv & arbetsmarknad Gävle säkerställer behovet av 
kompetenta medarbetare genom jämställda och 
konkurrenskraftiga löner och villkor 

◆

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

Hållbart samhälle

Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för 
företagande i jämförelse med andra kommuner i 
Stockholmsregionen 

◆
Brukare, deltagare och elever stärker sin ställning på 
arbetsmarknaden och i samhället genom möjligheter till 
studier, arbete och sysselsättning 

●
Verksamheterna inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle 
verkar för ökad miljömedvetenhet ●
Näringsliv & Arbetsmarknad Gävle har effektiva processer 
och ett högt kvalitetsmedvetande ●

Resultatet för NKImätningen som utförs av Stock
holm Business Alliance visar på ett gott resultat, men 
anses för 2016 inte nå upp till målet att skapa bästa 
förutsättningar. Arbetet med att skapa goda förutsätt
ningar sammanfattas i handlingsplanen för Helt 
Enkelt Gävle. 

Vuxenutbildningen bedriver ett aktivt arbete för att 
öka måluppfyllelsen och minska avbrotten genom att 
individualisera och bli mer flexibla i än högre grad än 
idag. Sfi (svenska för invandrare), i Gävle har en hög 
måluppfyllelse jämfört med riket, för åren 2015–2016.  
Sfi har i samverkan med Arbetsförmedlingen och 
Arbetsmarknadsenheten etablerat en modell för 
nyanlända med kort utbildningsbakgrund. 

Arbetsmarknadsenhetens måluppfyllelse visar på i 

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2016
Utfall 
2015

Budget 
2016

Verksamhetens intäkter 128,4 113,0 126,6

Personalkostnader -225,1 -207,5 -235,3

Övriga kostnader -119,2 -110,6 -116,9

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

Internränta -0,1 -0,1 -0,1

Resultat före kommunbidrag 217,0 206,2 226,7

Kommunbidrag 226,7 212,0 226,7

Årets resultat 9,7 5,8 0,0

Resultatkorrigering enligt KF -5,7 -0,7

Utfall efter korrigering 4,0 5,1 0,0

Resultatfond 31/12 30,6 26,6

Investeringar 1,3 0,9 1,4

Erhållet investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0

Antal anställda 322 306
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hur hög grad deltagare som deltar i enhetens olika 
tjänster uppnått det individuella målet som satts vid 
beställningen från Socialtjänst Gävle eller Arbets
förmedlingen.

Inom Enheten för daglig verksamhet tillgodoses i 
stort brukarens val av sysselsättning, men antal 
brukare som deltar i utbildningsinsatser uppnår ej 
målet för 2016. Det är viktigt att poängtera att utfallet 
är avhängigt de förutsättningar brukarna har.

Under 2016 har enheterna genomfört flertalet olika 
aktiviteter med miljö och hållbarhetsfokus.

Kärnverksamhetens processer är välfungerande 
och effektiva.

Ekonomi

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

●

Resultatet för 2016 uppgår till 9,7 mnkr för helåret 
2016, vilket överensstämmer med prognos. Överskottet 
motsvarar 1,5 procent av den totala omsättningen.

Orsaker till överskottet är i huvudsak en engångs
effekt på grund av ändrade redovisningsprinciper för 
yrkesvux, ökade intäkter av integration, ökad fakture
ring till andra kommuner inom Vuxenutbildningens 
verksamheter samt att medel ej kunnat tas i bruk då 
upphandlingar överklagats och utbildning därmed 
förskjutits i tid. En mindre del av överskottet beror 
också på förseningar vid ersättningsrekryteringar.

Uppföljning av uppdragen
Nämnden har som uppdrag att genom samverkan med 
interna och externa intressenter vidta åtgärder för att 
minska tid i arbetslöshet, brister i utbildningen och 
öka andelen som är anställningsbara. Att matcha 

behov av kompetens/utbildning och att erbjuda rätt 
utbildning är nämndens kärnverksamhet. Nämnden 
samverkar inom olika nätverk och med olika aktörer 
för att fånga upp vilka kompetenser som behövs för att 
vara anställningsbar.

Nämnden har tillsammans med Socialtjänst Gävle, 
Utbildning Gävle och Kommunledningskontoret i 
uppdrag att medverka till att sociala insatser genomförs 
som ökar möjligheterna för individer att hitta en trygg 
livssituation, klarar sina studier eller få jobb. Med 
anledning av detta har en social investeringsfond 
skapats ur vilken förbyggande insatser kan finansieras. 
Hittills har en ansökan beviljats.

Nämnden har i uppdrag att finna former för 
sysselsättning som ger ersättning och som minskar 
behovet av försörjningsstöd. I Arbetsmarknadsenhe
tens regi har därför 116 personer inom målgruppen 
anställts i Gävle Kommun som nystartsjobb. Arbets
marknadsenheten bedriver även insatser efter beställ
ningar från Socialtjänst Gävle för personer med 
försörjningsstöd med målet – arbete eller utbildning 
samt insatser för förberedande och utredande insatser 
för personer med försörjningsstöd. 

Nämnden har i uppdrag att höja kompetensnivån 
för kommunens invånare genom att stärka möjlighe
ten att erbjuda fler personer grundläggande kurser 
inom Sfi och KomVux/Lärvux. Detta sker inom Vuxen
utbildningens verksamhet genom att utveckla interna 
arbetssätt, modeller, verktyg och strukturer för att 
möta aktuella målgrupper med individualiserade och 
flexibla lösningar. Exempel på detta är utveckling av 
orienteringskurser för att introducera nya kunskaps
områden, studieteknik etc. Under hösten har det 
startat olika orienteringskurser samt utveckling och 
implementering av nya delkurser för grundläggande 
vuxenutbildning. Dessutom vidareutvecklas modeller 
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för ungdomar inom Sfi. Andelen ungdomar inom Sfi 
ökar från en till två eller tre grupper under hösten. 
Målgruppen har behov av grundläggande utbildning i 
allmänna ämnen. Sfi och Komvux ser över möjlighe
terna i samverkan. 

Från och med den 1 januari 2015, efter ändring i 
skollagen (2010:800), trädde den nya lagen om kom
muners aktivitetsansvar för unga i kraft, vilken 
nämnden ansvarar för och där Arbetsmarknadsenhe
ten är ansvarig för den operativa verksamheten. Vid 
utgången av december är 215 personer identifierade 
och kontaktade inom målgruppen varav drygt 157 
personer idag är inskrivna och deltar i denna aktivitet.

Nämnden genomförde under 2015 en utredning av 
hur kommunen kan stödja framväxten av fler sociala 
företag i Gävle för att ge fler människor som står långt 
från arbetsmarknaden en trygg och meningsfull 
anställning. Under 2016 anställdes en person som har 
till uppgift att arbeta med hur sociala företag kan ges 
bättre förutsättningar.

Väsentliga händelser

•  Motverka arbetslöshet bland unga – Arbetet inom 
DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) 
samt SPRINTgymnasiet.

•  Genomgripande arbete med integrationsuppdraget i 
olika former.

•  Goda resultatet av Medarbetarundersökningen 2016. 
•  Arbetet med revidering av näringslivsprogrammet.

Resultat och investeringar

Resultatet uppgår till uppgår till 9,7 mnkr. Orsaker  
till överskottet är främst ökade statsbidragsintäkter 
och ökad fakturering samt att vissa kostnader  
förskjutits i tid. 

Investeringar uppgår till 1,3 mnkr, varav 1,2 mnkr 
avser inköpta möbler och ITutrustning till Vuxenut
bildningens verksamheter samt 0,1 mnkr för inköp 
inom enheten för daglig verksamhet.

Framtiden

Ett fortsatt fokusområde under 2017–2020 är att med 
kvalitet i alla processer klara uppdragen kring nyan
lända medborgare. Arbetet med detta är till stor del 
statsbidragsfinansierat och påverkar planerings
förutsättningarna och arbetet för nämndens verk
samheter.

Kostnadsutvecklingen av intäkter och kostnader för 
verksamheterna beror överlag på brukarnas, elevernas 
och deltagarnas antal samt olika stödbehov i verksam
heterna. En stor del av nämndens verksamheter är 
starkt efterfrågestyrda.
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Omvårdnadsnämnden
Omvårdnadsnämnden Anders Jansson, ordförande
Omvårdnad Gävle Annmarie Sandberg, förvaltningschef

Målanalys

Av sju uppsatta mål inom perspektiven har tre upp
nåtts i sin helhet och fyra har delvis uppnåtts.

Medborgare och kunder

Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med  
avseende på delaktighet och engagemang.  ◆
Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med  
avseende på trygghet och tillgänglighet.   ◆

Nämndens grundläggande uppdrag är att de personer 
som är i behov av dess insatser är nöjda. Prioriterade 
insatser är de som främjar kontinuitet, vilket ökar 
förutsägbarheten och tryggheten för kunderna. Även 
aktiviteter som stödjer ett meningsfullt innehåll  
i vardagen har prioriterats i nämndens utvecklings
arbete. I Socialstyrelsens nationella brukarenkät har 
utfallet av kundernas bedömning i princip varit 
konstant över tidsperioden 2013–2016, såväl för Gävle 
kommun som för riket i stort, men når dock inte upp 
till den nivå som nämnden satt som mål.  

Medarbetare

Omvårdnad Gävle är en attraktiv arbetsgivare med 
motiverade och framgångsrika medarbetare.   ●
Omvårdnad Gävles chefer har ett inspirerande och 
utvecklande ledarskap.   ●

I medarbetarundersökningen 2016 fick Omvårdnad 
Gävle ett högt betyg. För tredje mätningen på fyra år 
har nämnden ett mycket bra resultat. Svarsfrekvensen 
var hög, hela 82 procent vilket är samma nivå som 

2015. Nämnden har överträffat målvärdet för de båda 
målen där ledarskapsindex ligger på 79 och samman
vägda värdet i medarbetarundersökningen på 80. 
Värden över 70 är bra värden.

67 procent av Omvårdnad Gävles medarbetare är 
stolta över att arbeta åt Gävle Kommun och 66 procent 
kan tänka sig att rekommendera andra att söka arbete 
i kommunen, vilket är glädjande. 63 procent tycker att 
Gävle kommun är en bra arbetsgivare.

Hållbart samhälle

Omvårdnad Gävle bidrar till en bättre miljö genom 
minskade utsläpp i mark, luft och vatten. ●
Omvårdnad Gävle har ett högt kvalitetsmedvetande.  ◆

För att uppnå målen i det miljöstrategiska program
met krävs teknisk utveckling, effektiviseringar, fysiska 
åtgärder samt attityd och beteendeförändringar. 
Under 2016 har Omvårdnad Gävle i sin handlingsplan 
fokuserat på aktiviteter som stödjer detta.

Ett högt kvalitetsmedvetande innebär att Omvård
nadsnämnden strävar efter att möta eller överträffa de 
förväntningar kunder och medborgare har på dess 
tjänster. Som en del i utvecklingen av kvalitetsarbetet 
har Omvårdnad Gävle under 2016 uppdaterat sitt 
ledningssystem för kvalitet från grunden.

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2016
Utfall 
2015

Budget 
2016

Verksamhetens intäkter 304,3 295,8 315,0

Personalkostnader -1 076,3 -1 041,4 -1 078,6

Övriga kostnader -665,4 -586,8 -653,4

Avskrivningar/nedskrivningar -6,9 -6,7 -7,3

Internränta -0,9 -0,7 -1,0

Resultat före kommunbidrag 1445,2 1 339,8 1 425,3

Kommunbidrag 1 425,3 1 335,1 1 425,3

Årets resultat 19,9 4,7 0,0

Resultatkorrigering enligt KF 23,5 -0,6  

Utfall efter korrigering 3,6 5,3 0,0

Resultatfond 31/12 -1,7 -5,3

Investeringar 10,7 7,5 15,5

Erhållet investeringsbidrag 0,2 0,0 0,0

Antal anställda 2 192 2 216
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Ekonomi

Omvårdnad Gävle har en hållbar ekonomi. ◆

Omvårdnadsnämnden redovisar 2016 ett underskott 
med 19,9 mnkr på en omslutning av drygt 1,7 mdkr.  
I detta resultat ingår ökade kostnader med 16,7 mnkr 
inom hemtjänsten på grund av ökade volymer med 
43 000 fler utförda timmar än budget. Kommunals 
löneavtal innebar cirka 7,0 mnkr i ökade personalkost
nader utöver budget. Omstruktureringen av vård och 
omsorgsboenden under året har  
hanterats inom budget.

Uppföljning av uppdragen

Omvårdnadsnämnden har för 2016 ett särskilt upp
drag att i nära samverkan med Gavlegårdarna och 
Samhällsbyggnad Gävle identifiera framgångsfaktorer 
för innehåll och lokalisering av olika former av 
trygghetsboende med syfte att öka tryggheten och  
att underlätta för äldre att kunna bo hemma längre. 
En utvärdering av trygghetsboenden i Sätra, Tickselbo 
är genomförd under senhösten 2016 och kommer att 
slutredovisas i början av 2017.

Kommunstyrelsen och Omvårdnadsnämnden har  
i uppdrag att tillsammans med övriga berörda nämn
der utreda hur behovet för personer med funktions
nedsättning kan samlas under samma ansvars
nämnd. Något gemensamt utredningsarbete har  
inte påbörjats under året.

Väsentliga händelser

• Det underskott på vård och omsorgsboende som 
länge har funnits har under 2016 byggts bort. 
Omvårdnad Gävle har under året startat två nya 
vård och omsorgsboenden, ett på Gävle Strand samt 
ett i Bomhus. Även Humana har under 2016 startat 
ett boende i centrala Gävle.

• I mars 2016 beslutade Omvårdnadsnämnden om  
ett införande av valfrihetssystem inom vård och 
omsorgsboende. Detta beslut innebar en strategi
förändring gentemot hanteringen av externa 
utförare som Omvårdnad Gävle tecknat ramavtal 
med. Omvårdnad Gävles köp av platser styrs nu av  
i vilken utsträckning som förvaltningens kunder 
väljer de nyproducerade privata vård och omsorgs
boenden som omfattas av upphandlade ramavtal för 
köp av plats.

• Omvårdnad Gävles första anpassade boende för barn 
och unga, LSS 9.8, med plats för fyra personer 
öppnades under hösten 2016.

• Omvårdnad Gävle har periodvis under året uppmärk
sammats medialt i både lokal och riksmedia. Detta 
dels utifrån oönskade händelser i verksamheten, 
men även utifrån händelser hos våra vårdgrannar 
och externa utförare. Omvårdnad Gävle har analyse
rat händelserna och vidtagit åtgärder för att minska 
risken för att dessa skall hända igen. Tillsynsmyn

digheten har även granskat och godkänt de vidtagna 
och planerade åtgärderna.

Resultat och investeringar

Omvårdnadsnämnden redovisar ett underskott med 
19,9 mnkr (4,7 mnkr som efter justering av kommun
fullmäktige blev 5,3 mnkr). De tre områden som 
bedriver Omvårdnadsnämndens kärnverksamhet i 
egen regi, har i huvudsak klarat att bedriva sin 
verksamhet inom tilldelade resurser. Underskottet 
finns i huvudsak inom myndighetsenheten. De största 
underskotten finns inom hemtjänsten (ökad volym), 
personlig assistans (engångskostnader och volymför
ändringar) samt ökade kostnader för utskrivnings
klara patienter.

Under 2016 har 10,7 mnkr bokförts som investe
ringar där en stor del avser inventarier vid två nya 
vård och omsorgsboenden, Gävle strand och Solgårds
gatan, men även inventarier till det nya boendet för 
barn, LSS 9:8. Det återstår 4,8 mnkr av budget, där  
4,3 mnkr sedan flera år är särskilt avsatta till en 
grundinvestering i nya trygghetstelefoner. Arbetet 
med att byta till nya trygghetstelefoner beräknas ske 
under första halvåret 2017. 

Framtiden

För att möta nutida och framtida behov görs en 
omfattande satsning gällande kompetensförsörj
ningen. Det innefattar både marknadsföringsaktivite
ter, proaktiv rekrytering, förbättring av introduktions
program samt utveckling av kompetens utvecklings 
 insatser. Under året har förvaltningen fokuserat på att 
skapa ett paket av marknadsföringsmaterial i form  
av med arbetarfilmer, yrkesflyers, kontaktkort att 
användas i samband med rekryteringskampanjer och 
i andra sammanhang där förvaltningen visat upp sig 
som arbetsgivare. Förvaltningen har medverkat i 
Vård och omsorgscollege, både lokalt och regionalt för 
att stärka vårdyrken som yrkesval, samt i ett läns
gemensamt projekt, kallat KIVO, som stödjer integra
tion, utbildning och praktik för utrikesfödda.  
Medverkan har även skett i urvalet av deltagare till 
arbetsförmedlingens utbildningar inom vård och 
omsorg. För att förankra arbetet med att med att 
stärka arbetsgivarvarumärket har två frukostmöten 
genomförts med förvaltningens chefer.

Ett nytt verksamhetssystem har upphandlats under 
2016 och är under införande med planerad start i 
början på 2018. Utöver verksamhetssystemet omfattar 
upphandlingen även möjlighet att avropa viss välfärds
teknologi. Satsningar på välfärdsteknik är nödvändiga 
för att möta framtida behov i verksam heten och stödja 
kunderna i att leva ett självständigt liv, men beräknas 
även ha en positiv ekonomisk påverkan. 

2019 upphör det statliga bidraget till ökad beman
ning inom omsorgen av äldre, vilket innebär att de  
cirka 20 mnkr som erhålls i sysselsättningsstöd 
övergår i kommunal finansiering.
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Socialnämnden
Socialnämnden EwaMarja Andersson, ordförande
Socialtjänst Gävle Mats Collin, förvaltningschef

Målanalys

Av 13 uppsatta mål inom perspektiven har sju uppnåtts 
i sin helhet, fem har delvis uppnåtts och ett har ej nåtts. 

Medborgare och kunder

Klienterna känner stort förtroende för socialtjänstens 
verksamheter och upplever att de får ett bra bemötande.  ●
Socialtjänst Gävle ska verka för att barn och ungdomar som 
förvaltningen kommer i kontakt med fullföljer sin skolgång.  ●
Socialtjänst Gävle ska medverka till att Gävle uppfattas som 
tryggt och verka för att barn och ungdomars hälsa 
prioriteras.  

●
Våra insatser ska vara rätt anpassade till personer med 
missbruksproblematik.  ◆

En förvaltningsövergripande brukarundersökning 
(kundenkät) har genomförts under året. Resultatet  
av kundenkäten visar att de allra flesta besökare 
(brukare och anhöriga) känner ett förtroende för 
Social tjänstens verksamheter och att de upplever  
ett bra bemötande från personalen.

Ett par pågående verksamheter/aktiviteter för en 
förbättrad skolgång kan nämnas särskilt. Verksamhe
ten SAX avser utveckling av en samverkansstruktur, 
tillsammans med Utbildning Gävle, kring barn och 
ungdomar som inte når kunskapsmålen och har en 
social problematik. Huvudsakliga arbetsuppgifter för 
verksamheten Skolfam rör pedagogiska och psykolo
giska tester avseende placerade barn i målgruppen 6–13 
år samt uppföljning av barnets måluppfyllelse i skolan 
till och med åk 9. Verksamheten har utökats med ett 
ytterligare Skolfamteam från och med hösten 2016.

Redovisad CANundersökning (centralförbundet för 
alkohol och narkotikaupplysning) för 2016 visar 

positiva resultat för Gävle kommun, med genomgå
ende förbättrade värden jämfört med föregående 
mätning för åldersgruppen, år 2013. Målvärdena för 
berörda indikatorer (andelen rökare respektive hög
konsumenter av alkohol i gymnasiet, åk 2) förutsatte 
förbättring av värdena jämfört med år 2013. Resultatet 
visar ytterligare förbättring.

Genomförda och planerade åtgärder rörande 
missbruksvården innefattar bland annat omdaning  
av öppenvårdsinsatserna för målgruppen och 
kompetens utveckling, förbättring av det strukture
rade samarbetet mellan utredare och behandlare och 
planering kring hemtagningar från HVB (hem för vård 
eller boende).

Medarbetare

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

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

◆

Förvaltningens medarbetare har jämställda löner och villkor.  ◆

Alla medarbetare ska vara trygga i sin anställning och 
kunna förena ett framgångsrikt/engagerat medarbe
tarskap med aktivt medborgarskap, familjeliv och god 
hälsa. Varje enhet och arbetsgrupp arbetar med 
handlingsplaner, utifrån sina respektive resultat  
i genomförd medarbetarundersökning för 2016.

I samband med implementeringen av förvaltning
ens nya organisation från och med år 2016 har också 
lednings och chefsorganisationen och medföljande 
mötes och arbetsformer utvecklats. Målsättningen 
har varit att skapa bättre förutsättningar för både 
verksamhets och organisationsutveckling samt 
förbättra det förvaltningsinterna samarbetet.

Jämställda löner bevakas särskilt i den årliga 
löneöversynen, på både förvaltningsövergripande nivå 
och för varje chef och verksamhetsområde. Genomförd 
mätning av jämställda villkor visar förbättringspoten
tial inom området föräldraledighet/VAB.

Hållbart samhälle

Socialtjänst Gävle bidrar till att skapa förutsättningar för ett 
aktivt liv och en stimulerande fritid för de barn och 
ungdomar som kommer i kontakt med förvaltningen.  

●
Socialtjänsten ska aktivt samverka med ideella och frivilliga 
organisationer för att öka samhörigheten och minska 
utanförskapet i samhället.  

●
Socialtjänst Gävle ska verka för långsiktiga miljövänliga val i 
sina verksamheter.  ●
Socialtjänst Gävle ska se hela familjens behov när en 
brukare är i behov av insats.  ●
Socialtjänst Gävle ska, genom offensivt arbete tillsammans 
med andra, bidra till att minska alkohol- och 
narkotikakonsumtionen.  

◆

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2016
Utfall 
2015

Budget 
2016

Verksamhetens intäkter 219,9 172,7 146,6

Personalkostnader -300,0 -252,8 -297,3

Övriga kostnader -414,3 -374,6 -322,4

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

Internränta -0,1 -0,1 -0,1

Resultat före kommunbidrag 496,8 455,9 474,3

Kommunbidrag 474,3 450,9 474,3

Årets resultat 22,5 5,0 0,0

Resultatkorrigering enligt KF 22,5 3,1

Utfall efter korrigering 0,0 1,9 0,0

Resultatfond 31/12 0,0 0,0

Investeringar 2,1 3,2 1,0

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

Antal anställda 420 370 420
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Förvaltningens förebyggande enhet har deltagit i de 
områdesbaserade lokala samverkansgrupperna och 
arbetet med att sätta fokus på barn och ungdomars 
fritidsmiljö och aktiviteter.

Förvaltningens fältverksamhet har kontakter med 
fritidsgårdar, invandrarföreningar, övriga föreningar 
med flera. Familjecentralen i Andersberg arbetar 
aktivt med nyanlända och ny familjecentral startade  
i Sätra under hösten 2016. Förvaltningen har samar
betsavtal med sju föreningar/organisationer.

Socialtjänst Gävle bidrar i arbetet för att nå det 
kommunövergripande målet att bli en av landets bästa 
miljökommuner genom förbättringsarbete inom 
berörda områden, i tillämplig utsträckning och med 
utgångspunkt från det miljöstrategiska programmet 
(MSP).

En viktig grundsten i den nya organisationen för 
Socialtjänst Gävle, som trätt i kraft från och med år 
2016, är ett helhetsperspektiv åldersmässigt (0–100 år) 
och att se hela familjens behov vid utredning och 
insats. Detta har varit och är en viktig framgångsfak
tor vid implementeringen av de nya avdelningarna 
med dess enheter och är även viktigt under det 
fortsatta utvecklingsarbetet.

Förutsättningarna för det förebyggande arbetet 
inom missbruksvården har förbättrats från och med 
slutet av året genom utveckling av programinnehåll 
och aktiviteter på Öppenvårdsenheten för vuxna. 
Dessa förutsättningar förbättras ytterligare från och 
med maj 2017 då Öppenvårdsenheten samlokaliseras 
till nya lokaler i Gävle centrum, som innebär ökad 
ökad tillgänglighet till verksamheten och dess olika 
insatser.

Ekonomi

Förvaltningens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och 
nyttjar befintliga resurser på ett optimalt sätt.  ■

Implementeringen av förvaltningens nya organisation 
och fortsatta utvecklingen av processer, arbets och 
samarbetsformer har varit, och är, viktiga verktyg för 
att nå målen för både verksamhet och ekonomi. Det 
krävs dock tid för att genomföra aktuella förändrings
processer och för att dessa ska få genomslagskraft.

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

Uppföljning av uppdragen

Under år 2015 genomfördes ett omfattande arbete 
rörande översyn av förvaltningens organisation för, 
och organisering av, det sociala arbetet. Den föränd
rade organisationen trädde officiellt i kraft från och 
med 20160101 och implementerades under första 
halvåret.

Samarbete med Näringsliv och Arbetsmarknad och 
dess verksamheter fungerar bra och utvecklas löpande, 
med inriktning att skapa sysselsättning och minska 

behoven av försörjningsstöd. Samverkan pågår på olika 
ansvarsnivåer. Visst omtag har behövts under året på 
grund av flera nya chefer.

När det gäller de förebyggande sociala insatserna 
(utökat kommunbidrag 7 mnkr för år 2016) är riktlinjer 
fastställda av Socialnämnden. Även beslutsordning här 
är fastställd samt ett projekt är beviljat.

Den nya familjecentralen i Sätra startade sin verk
samhet under hösten 2016. Ett ytterligare Skolfamteam 
har startat från och med 1 augusti.

Väsentliga händelser

•  Implementering av den nya organisationen för 
Socialtjänst Gävle (SG 2016), samt omflyttningar av 
verksamheter mellan förvaltningens lokaler i enlig
het med den nya organisationen från och med maj 
månad.

•  Översyn av tjänsteköpen för konsulentstödd familje
hemsvård, upprättande av åtgärdsplan för 2016 och 
genomförande av förbättringsåtgärder rörande både 
avtal med leverantörer och placerade individer. Ny 
upphandling för området genomförs från och med 
2016.

•  Mottagningsenheten vid Socialtjänst Gävle utsågs  
i september till årets arbetsplats i Gävle kommun. 

Resultat och investeringar

Årets resultat uppgick till 22,5 (5,0) mnkr.
Större negativa budgetavvikelser finns för externa 

placeringar av barn och ungdom samt vuxna  
(14,3 mnkr), extern öppenvård för barn och ungdom 
samt vuxna (5,3 mnkr), samt utbetalning av försörj
ningsstöd ( 9,0 mnkr).

Överskott mot budget finns framför allt rörande 
personalkostnaderna (10,2) och externa intäkter 
avseende förvaltningsövergripande statsbidrag för 
momsutjämning med mera (6,8 mnkr).

I internbudgeten för år 2016 har generella oförde
lade sparkrav varit inlagda på förvaltnings och 
avdelningsövergripande nivå uppgående till totalt  
6,7 mnkr.

Bruttokostnaderna för utbetalning av försörjnings
stöd och utbetalda medel till AME för insatser/
program (Nystartsjobb) överskrider budget totalt med 
8,2 mnkr. Kostnaderna har ökat med 3,2 mnkr jämfört 
med år 2015. Intäkterna för återbetalning av försörj
ningsstöd och statsbidrag inom området är cirka  
2 mnkr lägre än för år 2015 och underskrider budgeten 
för 2016 med 0,8 mnkr. Nettoresultatet för försörj
ningsstödet uppgår således till  9,0 mnkr.

När det gäller externa placeringar av vuxna visar 
redovisningen för året både negativ avvikelse mot 
budget ( 11,1 mnkr) och ökade kostnader med 2,3 mnkr 
jämfört med år 2015. Detta beror på en mängd samver
kande faktorer, av både extern och intern karaktär.

Placeringarna av barn och ungdomar i samhälls
vård redovisar ett resultat uppgående till 3,2 mnkr, 
varav hem för vård eller boende 5,2 mnkr och familje
hemsvård 2,0 mnkr. De totala kostnaderna för verk
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samhetsområdena minskar med 0,8 mnkr jämfört 
med år 2015. När det gäller externa placeringar för 
ungdomar finns till stor del en missbruksproblematik. 
Det har också under året funnits ett mindre antal 
ärenden där det funnits olika funktionsnedsätt
ningar. Samverkan med Omvårdnad Gävle är därför 
ett viktigt område att utveckla.

Personalbudgeten redovisar ett stort överskott mot 
budget på grund av vakanta tjänster och personalom
sättning. Utöver personalbudgeten kan även ett större 
budgetöverskott redovisas avseende externa intäkter. 
Det handlar om vissa förvaltningsövergripande 
statsbidrag, för utjämning av momseffekter med mera. 
Dessa plusposter bidrar sammantaget till att, i 
internbudgeten utlagt, generellt krav på kostnads
minskningar har kunnat genomföras.

För verksamhetsområdet ensamkommande barn 
redovisas totalt sett för år 2016 ett resultat uppgående 
till 0,8 mnkr. Stora svårigheter föreligger när det gäller 
periodiseringen av intäkter mellan de kalenderårsbase
rade redovisningsåren, på grund av stor efter släpning 
rörande beslut av, och utbetalningar från, Migrations
verket. Avstämningen i bokslutet 2016 visar emellertid 
att kostnaderna för år 2015 och 2016 kan balanseras mot 
utbetalade intäkter för 2015 och totalt sett beräknade 
intäkter för 2016. Ej ännu inkomna intäkter har 
beräknats utifrån tillgängliga underlag och redovisats 
utifrån försiktighetsprincipen.

Årets investeringar uppgick till 2,1 (3,2) mnkr. Detta 
innebar ett överskridande av fastställd investerings
ram med 1,1 mnkr. Investeringsramen har varit 

intecknad, utöver tilldelad ram, från årets början. 
Detta med hänsyn tagen till omorganisationen av 
förvaltningen, med vidhängande lokalförändringar 
och lokalomflyttningar mellan verksamheter och 
anslutande behov av lokalutrustning och säkerhets
åtgärder.

Framtiden

Framtida kostnads och intäktsutveckling hänger 
nära samman med den nulägesbild som ges i förelig
gande verksamhetsrapport i avsnitten rörande 
måluppföljning, utvecklingsområden, ekonomiskt 
resultat och årsprognos.

Osäkerhet finns kring kostnadsutvecklingen för 
externa placeringar och försörjningsstöd samt omfatt
ning, kostnader och finansiering av verksamhetsom
rådet ensamkommande barn.

En särskild utmaning finns för verksamhetsområ
det ensamkommande barn där ett nytt ersättnings
system från Migrationsverket införs från och med 
20170701, med kraftigt sänkta ersättningar. Detta 
innebär att kostnaderna för verksamhetsområdet inte 
längre kan finansieras av externa intäkter.

Sammanfattningsvis handlar det om hur förvalt
ningen med dess nya organisation kan arbeta och 
samarbeta, på kort och lång sikt, för att uppnå målen 
för verksamhet och ekonomi med samtidiga föränd
ringar av omvärld och behov av sociala insatser.
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Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden Martina Kyngäs, ordförande
Kultur och fritid Gävle Kajsa Ravin, förvaltningschef

Målanalys

Av tio uppsatta mål inom perspektiven har fem 
uppnåtts i sin helhet och fem har delvis uppnåtts.   

Medborgare och kunder

Medborgarna har högt förtroende för Kultur & fritids 
verksamheter och ges möjlighet till delaktighet och 
engagemang   

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

●
Kultur & fritids verksamheter ska uppfattas som attraktiva, 
trygga och tillgängliga  ◆

Planen var att genomföra fyra medborgardialoger och 
åtta samråd under året. Inga medborgardialoger har 
genomförts men däremot har 16 samråd mellan 
verksamhet/besökare/förening ägt rum. I samråden 
ges medborgarna möjlighet till delaktighet i verksam
heterna. Kultur & fritid Gävle har bidragit till höjd 
kompetensnivå hos kommunens befolkning genom att 
utbilda föreningslivet, att handleda medborgare inom 
digital kompetens på biblioteken samt genom språk
träning för nyanlända i form av aktiviteter som Fika 
på svenska. 

Medarbetare

Genom ett aktivt medarbetarskap tar alla ansvar för sin 
egen och verksamhetens utveckling och bidrar med sitt 
engagemang till gott resultat och hög kvalitet  

◆
Ledarskapet inom alla nivåer är utvecklande, tydligt och 
kommunikativt  ●
Uppnå jämställda arbetsvillkor och löner  ◆

Under 2016 har flera aktiviteter och metoder för att 
utveckla delaktighet och medarbetarskap tagits fram, 
påbörjats och genomförts inom alla avdelningar. 
Under året har samtliga partsgemensamma samver
kansgrupper genomfört en utbildning utifrån de nya 
reglerna för organisatorisk och social arbetsmiljö 
(OSA). Avdelningen Fritid är den första i Gävle kom
munkoncern som genomgått HBTQcertifiering. Den 
största vinsten med certifieringen är att alla medarbe
tare har kunskap om HBTQfrågor och att medveten
heten kring bemötande har stärkts. Kultur & fritid 
Gävle samlar alla chefer två gånger per år för gemen
samma kompetensutvecklingsinsatser. Förvaltningen 
har fortsatt fokus på kommunikativt ledarskap, 
chefsbloggar publiceras regelbundet i syfte att stärka 
allas förståelse för den egna arbetsinsatsens påverkan 
på måluppfyllelsen. 

Hållbart samhälle

Kultur & fritid bidrar till att skapa förutsättningar för ett 
aktivt liv och en stimulerande fritid för invånarna  ●
Kultur & fritid bidrar till att Gävle kommun ska bli en av 
Sveriges bästa miljökommuner  ◆
Kultur & fritids verksamheter ska ha effektiva processer och 
ett högt kvalitetsmedvetande  ◆

Avdelningen Bibliotek har under året haft som 
målsättning att öka inköp av medier på andra språk 
än svenska i överensstämmelse med andelen medbor
gare med annat modersmål än svenska. Antalet 
medier på andra språk har ökat liksom utlåningen av 
dessa medier.

Kulturtrappan har fortsatt under året. Hos Kon
serthuset fick drygt 3000 barn vid sex föreställningar 

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2016 
Utfall 
2015

Budget 
2016

Verksamhetens intäkter 85,3 77,2 73,2

Personalkostnader -145,4 -138,2 -144,0

Övriga kostnader -214,2 -211,4 -220,1

Avskrivningar/nedskrivningar -15,0 -11,8 -12,7

Internränta -4,7 -5,1 -5,3

Resultat före kommunbidrag 294,0 289,3 308,9

Kommunbidrag 307,7 297,4 307,7

Årets resultat 13,7 8,1 -1,2

Resultatkorrigering enligt KF -6,8 -3,5

Utfall efter korrigering 6,9 4,6 1,2

Resultatfond 31/12 18,5 11,6

Investeringar 13,6 10,6 22,2

Erhållet investeringsbidrag 0,0 1,3 0,0

Antal anställda 279 286
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se Pettson & Findus. En ny konstform, Förskoleklass
iker, har också testats vid två konserter för cirka 200 
barn. Konceptet har initierats av orkesterns egna 
musiker och genomförs utan dirigent. Responsen från 
testpubliken var mycket positiv och konceptet får en 
fortsättning under kommande spelår. För femte året i 
rad har Kultur & fritid Gävle i samarbete med Arbets
marknadsenheten Gävle och Arbetsförmedlingen 
genomfört ett sommarprojekt för nyanlända familjer 
och ungdomar. Syftet med projektet var att visa och 
introducera 450 nyanlända vilka fritidsaktiviteter som 
finns runt om i Gävle och som deltagarna själva sedan 
skulle kunna besöka. Kulturskolan har nått flera nya 
deltagare och likaså sommarsimskolan som ökat i år 
igen. Översyn av kulturfastigheter har påbörjats för att 
sedan genomföra energieffektiviseringar på liknande 
sätt som på idrotts och fritidsanläggningarna.

Ekonomi

Kultur och fritids verksamheter bedrivs kostnadseffektivt 
och inom tilldelade ramar.  ●

Förvaltningen har under året arbetat med kostnads
medvetenhet för att bibehålla en budget i balans och 
samtliga avdelningar har ett uttalat budget och 
uppföljningsansvar hos cheferna. Energieffektivise
ringen som har genomförts på idrotts och fritidsan
läggningar har gett positiv utdelning och förbruk
ningen har minskat vilket sparat både driftskostnader 
och haft en positiv effekt för miljön.

Uppföljning av uppdragen

Likvärdig fritid
El Sistema i Sätra har varit en viktig del av uppdraget 
Likvärdig fritid. Under 2016 har barn i förskoleklass, 
årskurs 1 och 2 deltagit, hela familjer har deltagit i 
familjekvällen Vänsday. En tydlig anledning till det är 
att både Kulturskolan och skolan är involverade i både 
planering och utförande.  Kopplat till Likvärdig fritid 
har också en extern utredning av fritidsgårdsverk
samheten i Gävle gjorts.

Fristadskommun
Gävle fick under året sin första fristadskonstnär, Issa 
Touma. Ansvaret som fristad är kommunövergripande 
men Kultur & fritid Gävle har en särskild roll med 
ansvar för koordineringen av arbetet. Issa Touma har 
under året deltagit i arbetet med sommarlovsaktivite
ter på Konstcentrum. Den 10 december vann Issa 
Toumas film 9 Days – From my window in Aleppo 
kortfilmspriset på European Film Awards.

Kvalitetshöjning av Gävles kulturliv
I början av december arrangerades en kulturfestival i 
Gasklockorna som besöktes av 2000 personer. Pro
grammet var brett och mångfacetterat och innehöll 
utställningar, föreläsningar, teater, workshops och 
musik. Programmet var lagt för att locka många olika 
människor, inte minst ungdomar och unga vuxna. 

Väsentliga händelser

• Symfoniorkesterns Asienturné till Sydkorea och Kina. 
Dirigent Jaime Martin och solist Gábor Boldoczki. 
Turnén blev en stor framgång för Gävle Symfoniorkes
ter med fullsatta konserter på några av Asiens mest 
prestigefyllda arenor.

• Kultur & fritid Gävle tilldelades statliga medel  
(2,8 mnkr) från Myndigheten för ungdoms och 
civilsamhällesfrågor. Medlen gjorde att närmare  
800 sommarlovsaktiviteter kunde genomföras 
tillsammans med ett 30tal externa aktörer.  
Nästan 11 000 barn och unga deltog i aktiviteterna 
som var gratis.

•  För femte året i rad genomfördes Sommar i Gävle i 
samarbete med Arbetsmarknadsenheten och Arbets
förmedlingen. Sommar i Gävle är ett sommarprojekt 
för nyanlända familjer och ungdomar där deltagarna 
får prova på flera kultur och fritidsaktiviteter.

Resultat och investeringar

Årets resultat uppgick till 13,7 mnkr (8,1 mnkr). 
Resultatet beror på ökade intäkter från externa och 

interna bidrag samt ökade försäljningsintäkter med 
12,1 mnkr. Personalkostnaderna ökade också med  
1,4 mnkr, vilket är en effekt av de positiva intäkterna 
på grund av flera timanställda har behövts till bland 
annat sommarlovsaktiviteterna. Övriga kostnader 
minskade med 5,9 mnkr, vilket beror på hyreskom
pensation för den försenade sport och friidrottsare
nan på Gavlehov (10,4 mnkr) samt andra övriga 
kostnader (4,5 mnkr), som också är en följd av de 
ökade intäkterna som lett till mer utförd verksamhet 
inom vissa områden. Kapitalkostnaderna blev högre 
än budgeterat efter införandet av komponentavskriv
ning (3,5 mnkr), men förseningar i några investe
ringsprojekt minskar underskottet något.

Årets investeringar uppgick till 13,6 mnkr (10,6 
mnkr) mot budget 22,2 mnkr. Avvikelsen beror på att 
avsatta medel för Ridsportsanläggning Skogmur inte 
förbrukades, förseningar i investering av sport och 
friidrottsarenan på Gavlehov samt förseningar i 
arbetet med att byta ut belysning på fritidsanlägg
ningar. 

Investeringar har bland annat gjorts i konst, 
inventarier till idrottsanläggningar, musikinstru
ment och teknik till flera verksamheter, ett boksorte
ringsverk i Stadsbiblioteket samt fortsatt utbyte av 
belysningsarmaturer på fritidsanläggningar.

Framtiden

Framtida effektiviseringskrav behöver mötas med 
noggranna analyser av behovet av kultur och fritids
verksamheter men också en tydligare prioritering av 
målgrupper och verksamheter. Hållbar idrott, Kulturell 
allemansrätt 2.0 och Biblioteksplan 2025 är viktiga stra
tegiska program som pekar ut riktningen för verksam
heterna. Kultur och fritid är ett område med starka 
traditioner men som också behöver förnyas.

61Kultur- och fritidsnämnden



Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden Roland Nilsson, ordförande
Samhällsbyggnad Gävle Eva Jackson, förvaltningschef

Målanalys

Av tio uppsatta mål inom perspektiven har fem 
uppnåtts i sin helhet, fyra har delvis uppnåtts och  
ett har inte nåtts.

Medborgare och kunder

Medborgare och kunder har stort förtroende för 
Samhällsbyggnad Gävle och kan lätt ta del av  
och engagera sig i vår verksamhet.

●
Medborgare och besökare uppfattar Gävle som en trygg, 
tillgänglig och välskött kommun. ●

Samhällsbyggnad Gävle arbetar kontinuerligt med att 
förbättra dialogen med kommunens medborgare och 
kunder och nämnden bedömer att målen har uppnåtts 
helt. Utfallet på undersökningarna NöjdKundIndex 
och Medborgarindex visar på ett bra resultat. En 
mängd aktiviteter, till exempel inventering av  
belysning och växtlighet vid kommunens gång och 
cykelvägar, har genomförts för att öka möjligheten att 
Gävle uppfattas som en trygg, tillgänglig och välskött 
kommun. Förvaltningens kundtjänst mottog under 
2016 cirka 18 000 samtal, varav 83,5 procent besvarades 
direkt.  

Medarbetare

Medarbetare upplever Samhällsbyggnad Gävle  
som en attraktiv och utvecklande arbetsplats. ◆
Ledarskapet på Samhällsbyggnad Gävle  
är tydligt och kommunikativt. ●

Förvaltningen arbetar aktivt med såväl ledarskap som 
medarbetarskap för att vara en attraktiv arbetsplats.  
Ett antal åtgärder för att minska stressen har genom
förts, bland annat kurser i stresshantering och  
PEP (Personliga Effektivitets Programmet).  Jämix 
talet har sjunkit något jämfört med tidigare år, men 
förvaltningen anses ändå vara en jämlik arbetsplats.  
I årets medarbetarundersökning har indikatorerna 
hållbart medarbetarengagemang och återkoppling fått 
bra resultat. Gruppsamordnarrollen har förtydligats 
och gruppsamordnarna har genomgått utbildningar 
inom ledarskap och arbetsmiljö. 

Hållbart samhälle

Samhällsbyggnad Gävle gör Gävle till en  
attraktiv och levande kommun som kännetecknas  
av hållbart byggande och hög kvalitet.

◆
Samhällsbyggnad Gävle säkrar hållbar miljö  
med renare mark, luft och vatten. ●
Samhällsbyggnad Gävle gör hållbart  
resande enkelt och attraktivt. ■
Samhällsbyggnad Gävle utvecklar och  
skyddar grönstruktur och biologisk mångfald. ◆
Samhällsbyggnad Gävles verksamheter ska ha  
effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande. ●

Nämnden har en omfattande verksamhet inom 
hållbart samhälle. Planberedskapen är cirka 1 200 
bostäder, cirka 600 bostäder inom detaljplaner har 
vunnit laga kraft och närmare 900 bostäder har 
beviljats bygglov. Förvaltningen arbetar vidare för att 
nå målen i miljöstrategiska programmet, bland annat 
genom arbetet med att avveckla tre av kommunens 
deponier. Luftkvalitetsmätningar och mätningar av 
vattenkvaliteten i Gavleån har genomförs med goda 
resultat. Målet för hållbart resande har inte uppnåtts 
på grund av att önskad attitydförändring avseende  
val av transportslag inte har skett. Bildandet av 
naturreservat löper vidare. Tångbergets natur  
reservat invigdes under året och bildandet av  
naturreservatet på Limön pågår.

Ekonomi

Samhällsbyggnad Gävles verksamhet  
är kostnadseffektiv och möjliggör utveckling ◆

Nämnden har ett positivt ekonomiskt resultat. De 
ekonomiska avvikelserna för investeringarna mellan 
budget och utfall är större än målvärdet. Investerings
projekten har inte genomförts i den takt som plane
rats på grund av underbemanning. Många projekt har 
påbörjats, men inte färdigställts under året. Flera 
projekt, till exempel Centrumhållplatsen, har skjutits 
fram till 2017. Förvaltningen arbetar med att förbättra 
rutinerna för planering och uppföljning av investe

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2016
Utfall 
2015

Budget 

2016

Verksamhetens intäkter 95,0 105,2 92,1

Personalkostnader -91,7 -84,0 -92,1

Övriga kostnader -177,4 -179,1 -176,1

Avskrivningar/nedskrivningar -36,8 -43,3 -44,1

Internränta -34,0 -33,2 -35,4

Resultat före kommunbidrag 244,9 234,4 255,6

Kommunbidrag 255,5 239,7 255,6

Årets resultat 10,6 5,3 0,0

Resultatkorrigering enl KF -7,7 -2,8

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

Resultatfond 31/12 22,2 19,3

Investeringar 80,6 71,2 147,9

Erhållet investeringsbidrag 4,2 14,4 3,0

Antal anställda 170 161
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ringsverksamheten. Resurserna för planerat  
underhåll avseende beläggning har inte varit  
till räckliga för att nå målen för omloppstiderna. 
Energi förbrukningen har minskat och samtidigt  
har antalet belysningspunkter ökat och därmed har 
målvärdet inte uppnåtts. 

Uppföljning av uppdragen

Förvaltningen arbetar för en god planberedskap  
med cirka 600 nya bostäder i nya detaljplaner och  
880 bostäder beviljade bygglov 2016. Förstärkning av 
resurserna inom bygglov och fysisk planering har 
skett under året för att klara av en ökad planberedskap 
och snabbare bygglovsprocesser. Några betydelsefulla 
detaljplaner har bromsats in för att klarlägga möjlig
heten att bygga på vattenskyddsområde. Nämnden  
har enligt uppdrag anställt en stadsarkitekt.

Inom miljöstrategiska programmet är en VAplan 
med handlingsplan nu antagen i Kommunfull
mäktige. Naturreservatsbildningen av Limön är  
i sitt slutskede. Förvaltningen har inte äskat medel för 
ytterligare tjänster under år 2016. En inventering av 
befintlig personal och kompetens har därför inte varit 
aktuell att genomföra.

Förvaltningen ingår i ett projekt tillsammans med 
Gästrike Återvinnare för att minska nedskräpning i 
Gävle. Ett förfrågningsunderlag för att bättre kunna 
bekämpa klotter är påbörjat. En belysningsstrategi för 
att göra staden tryggare har beställts.

En upphandling av miljövänlig skärgårdstrafik för 
kommande år är genomförd. Kollektivtrafiken har 
utökats till Hemlingbyområdet, Gavlehov och Kungs

bäck från augusti 2016. En konsult har anlitats för att 
genomföra utredningen om fria kollektivtrafikresor 
för ungdomar. Den långa kön för bostadsanpassningar 
är borta och handläggningsrutiner har säkerställts.

Samhällsbyggnad Gävle har påbörjat arbetet med 
att renovera Gavleåns kajer. Första etappen kaj
renovering sker vid den kommande gästhamnen vid 
Alderholmsbron. Centrumhållplatsen kommer att 
byggas om med start under våren 2017. 

Samhällsbyggnad Gävle är delaktig i Gävle  
kommuns projekt Digital förnyelse.  I ett samarbets
projekt mellan Gavlefastigheter, Gavlegårdarna och 
Samhällsbyggnad Gävle har en gemensam standard 
för skötselområden arbetats fram. Den gemensamma 
standarden införs även på Kultur och Fritid samt  
Gävle hamn. En ny hantering av geotekniska under
sökningar har arbetats fram under året, vilket ökat 
tillgängligheten till informationen. 

Väsentliga händelser

• Byggkonjunkturen är fortsatt god med många 
inkommande detaljplaneuppdrag, bygglov, lant
mäteriförrättningar och nybyggnadskartor.  
Bygglov för 880 lägenheter har beviljats vilket 
överstiger målvärdet 500 på helår med 66 procent.

• Uppdraget avseende gränsöverskridande arbete  
i samhällsbyggnadsprocessen mellan Samhälls
byggnad Gävle och Kommunledningskontoret har 
påbörjats redan hösten 2016.

• Komponentavskrivningar har genomförts under 
2016 i de verksamheter som berörs av den nya 
redovisningsprincipen.
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Resultat och investeringar

Redovisat resultat för 2016 uppgår till 10,6 mnkr  
(5,3 mnkr). I resultatet ingår effekten, i form av 
minskade kostnader, av införandet av komponent 
av skrivningar med cirka 15 mnkr. De minskade kost 
naderna beror på minskade avskrivningar (cirka 3 mnkr) 
samt flytt av kostnader för asfaltsbeläggning från drift 
till investering (11,7 mnkr). I samband med projektet 
för införandet av komponentavskrivningar har en 
grundlig genomgång av anläggningsregistret genom
förts vilket har lett till ökade kostnader för utrang
eringar av tidigare rivna eller sålda anläggningar. 
Kostnaderna för utrangeringarna uppgår till 3,1 mnkr.

Verksamheten vinterväghållning uppvisar ett 
underskott på 9,0 mnkr. Det innebär att den totala 
kostnaden för vinterväghållningen uppgår till 45 mnkr 
jämfört med budgeterad kostnad på 36 mnkr.

Intäkter för taxor och avgifter överstiger budgeten med 
närmare 2 mnkr. De mest inkomstbringande verksamhe
terna är förrättningsverksamhet samt bygglov.

Personalkostnaderna följer budget. Personalkostna
derna har ökat jämfört med föregående år beroende på 
att förvaltningen har utökat bemanningen på bland 
annat avdelningarna bygglov och fysisk planering. För 
att bemöta tillväxten i kommunen har förvaltningen 
även anlitat konsulter för att bibehålla produktionen.

Verksamheten kollektivtrafik har lägre kostnader för 
perioden på grund av att den förväntade taxehöjningen 
uteblivit samt att tillköpen för kollektivtrafik till 
Hemlingby och Högskolan har genomförts först från 
och med augusti.

Av den totala investeringsbudgeten på 147,9 mnkr 
har 80,6 mnkr upparbetats under 2016. I utfallet ingår 
kostnader på 11,7 mnkr som tillkommit efter införan
det av komponentredovisning (asfaltsbeläggning) och 

som därmed inte ingått i investeringsbudgeten.  
I den totala investeringsramen ingår 14,3 mnkr i 
bidrag från Stadsmiljöavtalet. Bidraget är riktade 
medel för åtgärder inom kollektivtrafiken under åren 
2016–2018. Projekten Centrumhållplatsen och BRT 
light linje 2 ingår i avtalet och finansieras till hälften 
med bidrag. Avvikelsen mellan budget och utfall beror 
till största del på att vissa investeringar som har 
påbörjats under året inte hinner färdigställas före 
årets slut. Vissa projekt har flyttats fram till 2017.

Framtiden

Gävle växer och förvaltningen har betydelsefulla 
uppgifter att genomföra för att möjliggöra en växande 
stad. Samhällsbyggnad Gävle planerar och förbereder 
för fler områden för bostäder och verksamhetslokaler 
för näringslivet, vilket ger trygghet för den framtida 
ekonomin för nämnden samt kommunen i sin helhet.  
En växande stad innebär ökade investeringsbehov och 
nya driftområden. Samtidigt har vi en stad som till 
stora delar byggdes under 60talet, detta kräver 
förnyelse och upprustning. Vi har en underhållsskuld 
av befintlig infrastruktur som behöver underhållas 
och förnyas.  

Digitalisering är ett framtida utvecklingsbehov 
inom Samhällsbyggnad Gävle. Genom en digital 
bygglov och planprocess kan vi uppnå effektivare 
handläggning och ökad kundnöjdhet.

Förvaltningen är konjunkturpåverkad och cirka  
30 procent av intäkterna kommer från taxor och 
avgifter. Inget tecken finns på vikande konjunktur 
2017. De nya taxorna har räknats fram för att ge 
samma kostnadstäckning som idag men en viss 
osäkerhet finns om utfallet.
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Jävsnämnden
Jävsnämnden Pia Jansson, ordförande
Kommunledningskontoret Helén Åleskog, förvaltningschef

Målanalys 

Av de sex uppsatta mål som valts ut bedöms samtliga 
sex ha uppnåtts. 

Medborgare och kunder

Medborgare och kunder har stort förtroende för 
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnad Gävle  
och kan lätt ta del av och engagera sig i vår verksamhet.

●
Jävsnämndens handläggning ska ske på ett målinriktat sätt 
där transparens och likabehandling är ledord.  ●
Medborgare och kunder uppfattar Gävle som en trygg, 
tillgänglig och välskött kommun.  ●

Jävsnämnden ansvarar för tillsyn, beslut och övrig 
förekommande myndighetsutövning inom sådana 
områden där Samhällsbyggnadsnämnden annars har 
ansvar, men där nämnden är förhindrad då den själv 
bedriver verksamhet. Då nämnden har ansvar för 
samma områden som Samhällsbyggnadsnämnden 
arbetar man för att uppnå samma mål.

Samhällsbyggnad Gävle och Kommunledningskon
toret har kontinuerligt arbetat med att förbättra 
dialogen med kommunens medborgare och kunder 
genom till exempel utveckling av kundtjänsten och 
hemsidan gavle.se. 

Nämnden bedömer i likhet med Samhällsbygg
nadsnämnden att målen inom området uppfylls.

Medarbetare
Nämnden har ingen anställd personal och därför inga 
mål inom perspektivet.

Hållbart samhälle

Verksamheter som handlägger ärenden  
på jävsnämndens uppdrag har effektiva processer.  ●
Samhällsbyggnad Gävle säkrar hållbar  
miljö med renare mark, luft och vatten. ●

Då nämnden har ansvar för samma områden som 
Samhällsbyggnadsnämnden följer den upp mot samma 
mål. Ett nytt ärendehanteringssystem för miljö och 
hälsoskydd och bygglovsärenden har upphandlats och 
är nu i drift. Förvaltningen deltar i pilotprojektet 
Framtidens arkiv som leds av kommunarkivet.  

Ekonomi

Jävsnämnden arbetar kostnadseffektivt  
och möjliggör utveckling. ●

Nämndens verksamhet ryms inom tilldelad ram. Nya 
taxor har antagits inom nämndens områden vilket är 
en förutsättning för att den verksamhet som bedrivs 
på nämndens uppdrag ska nå målen om en hög 
självfinansieringsgrad. 

Uppföljning av uppdragen

Nämnden har inga särskilda uppdrag fastställda i 
kommunplanen.

Väsentliga händelser 

•  Ett nytt ärendehanteringssystem för miljö och 
hälsoskydd och bygglovsärenden har upphandlats 
och är nu i drift. 

•  Nya taxor har antagits för såväl miljö som byggverk
samheten. 

Resultat och investeringar

Årets resultat uppgick till 0,2 (0,2) mnkr. Det finns ett 
överskott på personalkostnader. De medel som finns 
för externa utredningar samt kurskostnader har inte 
nyttjats under året, då behov inte funnits. Dessa tre 
poster leder till nämndens positiva resultat. Nämnden 
har inga investeringsmedel.

Framtiden 

Den bedömning som görs är att nämndens verksamhet 
kommer att rymmas inom budget under planeringspe
rioden. Riskerna i verksamheten bedöms som små.

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2016 
Utfall 
2015

Budget 
2016

Verksamhetens intäkter 0,0 0,0 0,0

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

Övriga kostnader -0,2 -0,1 -0,3

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

Internränta 0,0 0,0 0,0

Resultat före kommunbidrag 0,3 0,2 0,5

Kommunbidrag 0,5 0,4 0,5

Årets resultat 0,2 0,2 0,0

Resultatkorrigering enligt KF 0,0 0,0 0,0

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

Resultatfond 31/12 0,4 0,2 0,0

Investeringar 0,0 0,0 0,0

Erhållet investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0

Antal anställda 0 0 0
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Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden Anna-Karin Strömberg, ordförande
Överförmyndarenheten Maria Larsson, enhetschef

Målanalys

Av 5 uppsatta mål inom perspektiven har ett uppnåtts 
i sin helhet och fyra har delvis uppnåtts.

Medborgare och kunder

Huvudmän, ställföreträdare och allmänhet som omfattas av 
nämndens verksamhet känner stort förtroende för 
nämndens verksamhet och upplever att de får ett bra 
bemötande  

●

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

De uppställda målen beträffande granskning av årsräk
ningar har uppnåtts förutom årsräkningar med brister. 
Att utfallet inte helt har nått upp till mål värdet för 
årsräkningar med brister beror på att ställföreträdare 
trots påminnelse inte i tid har inkommit med komplet
teringar. För att klara de uppställda målen rörande 
granskning har fyra extra granskare anställts under 
perioden februari till maj 2016, varar tre personer har 
varit timanställda och en person har varit månadsan
ställd. Månadsanställningen återupptogs under hösten 
för att slutföra granskningen av de årsräkningar där 
ställföreträdare inte har ansökt om arvode. De gran
skare som har arbetat under året har gått i pension och 
därför pågår rekrytering av ny personal inför 2017. 
Nämnden har haft stora svårigheter att rekrytera 
ställföreträdare men bedömer att i den rekrytering som 
är genomförd har det varit en förhållandevis god 
sammansättning av ställföreträdare utifrån ett jäm
ställdhets och mångfaldsmål. Det finns ett överskott på 
ställföre trädare för ensamkommande barn. Samverkan 

med Socialtjänsten och Migrationsverket gällande 
ensamkommande barn har skett under året. 

Samverkan med Kundtjänst har inletts där målet är 
en ökad grad av tillgänglighet och effektivitet. Arbetet 
med etjänster har kommit igång under året och 
etjänsten Arvode till gode män för ensamkommande 
är mycket välanvänd av ställföreträdare. Denna har 
vidareutvecklats i samverkan med Digital förnyelse. 

En avvikelse har uppstått beträffande beslut om 
arvode enligt fastställt mål vilket bedöms bero på ett 
ökat antal ärenden, strukturen inom enheten och 
högt ställda mål.

Medarbetare
Nämnden har ingen anställd personal. Tjänster köps 
från Kommunledningskontoret. 

Hållbart samhälle

Överförmyndarnämnden skall informera nya 
ställföreträdare om Gävle kommuns  
Miljöstrategiska program och resepolicy.  

◆

Överförmyndarnämnden har bara delvis arbetat mot 
det uppställda målet, men i verksamhetsplaneringen 
inför kommande år lagt till att redan befintliga 
ställföreträdare ska påminnas om resepolicyn vid 
informationsutskick.

Ekonomi

Överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs 
kostnadseffektivt och nyttjar befintliga resurser  
på ett optimalt sätt.  

◆

Årets resultat uppick till 0,6 mnkr.  Underskottet 
beror på ökade kostnader för arvode till ställ
företrädare och är en följd av att uppdragen har ökat 
under 2016. På grund av ökad omfattning av verk
samheten ökar även kostnaden för köp av tjänst 
(personalkostnader) från Kommunledningskontoret.

Uppföljning av uppdragen

Nämnden har inga särskilda uppdrag i kommunplanen.

Väsentliga händelser

• Lagstiftaren har från 2015 överlämnat till Överför
myndarnämnden att på tingsrättens uppdrag ta in 
den utredning som tingsrätten anser sig behöva för 
att kunna besluta i frågan om anordnande av ställfö
reträdarskap. Att göra utförligare utredningar inför 
yttranden och ansökningar har varit en viktig 
uppgift i denna del.

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2016 
Utfall 
2015

Budget 
2016

Verksamhetens intäkter 10,0 4,5 5,4

Personalkostnader -13,9 -8,5 -8,8

Övriga kostnader -4,5 -3,7 -4,4

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

Internränta 0,0 0,0 0,0

Resultat före kommunbidrag 8,4 7,7 7,8

Kommunbidrag 7,8 7,4 7,8

Årets resultat -0,6 -0,3 0,0

Resultatkorrigering enligt KF 0,6 0,0 0,0

Utfall efter korrigering 0,0 0,3 0,0

Resultatfond 31/12 0,4 0,4 0,0

Investeringar 0,0 0,0 0,0

Erhållet investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0

Antal anställda 0 0 0
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• Antalet ärenden ökar och därmed både arbetsbelast
ningen och kostnaderna för arvoden till ställföreträdare.

• Den drastiska ökningen av antalet ensamkommande 
barn under 2015 har lett till ett fortsatt högt antal 
ärenden under 2016, många överflyttade ärenden 
mellan kommuner och ett omfattande administrativt 
arbete med återsökning av kostnader från Migra
tionsverket. Denna del av verksamheten är också till 
stor del beroende av olika politiska beslut vilket leder 
till en osäkerhet kring framtida volymer. Förändring
arna i Migrationsverkets ersättningssystem kommer 
dessutom att vara en stor och påverkande faktor.

Resultat och investeringar

Årets resultat uppgick till 0,6 (0,3) mnkr. Nämndens 
intäkter och kostnader under 2016 skiljer sig stort 
jämfört med budget, vilket är hänförbart till intäkter 
och kostnader för ensamkommande barn. Dessa 
uppdrag ökade drastiskt under slutet av 2015, vilket 
även påverkar 2016 års siffror. Underskottet på ordinarie 
verksamhet finns på kostnader för arvode för ställföre
trädare (personalkostnader) och är en följd av att 
uppdragen har ökat under 2016. En del av underskottet, 
0,1 mnkr, avser kostnader för köp av tjänst från 
Kommunledningskontoret, samt kostnader för kon
sultfirman Optio. Detta är en följd av att nämndens 
verksamhet har utökat i omfattning under året vilket 
har gjort att extra personalresurser har behövts. Nämn
den har inte haft några investeringar under året.

Framtiden

Prognosen är att antalet arvoden till ställföreträdare  
(ej ensamkommande barn), som kommunen ska  
betala, ökar vilket påverkar nämndens resultat på ett 
negativt sätt.

För att behålla kunskap och kompetens inom 
verksamheten är det av stor vikt att nyrekryterad 
personal för granskning av årsredovisningar kan ges 
möjlighet att fortsätta kommande år. För närvarande 
är granskarna visstidsanställda. En framställan om 
utökad ram för att möjliggöra tillsvidareanställning 

av dessa personer kommer att göras i mål och ram
beredningen. En ökad volym totalt sett ställer också 
ökade krav på effektiviseringar och bättre rutiner, 
men även på tillskott i form av ökade personalresurser. 

I stället för att som idag återsöka faktiska kostnader 
för gode män till ensamkommande barn från Migra
tionsverket, ska kommunerna enligt Regeringskansli
ets promemoria från 20160621, Ett nytt ersättnings
system för mottagandet av ensamkommande barn och 
unga, erhålla en schablon på 52 000 kr per barn som 
även ska gå till delar av Socialnämndens kostnader 
inom området. Nivån på schablonen kommer inte att 
täcka de faktiska kostnaderna. Omfattande juste
ringar måste göras av nuvarande arvodesnivåer för att 
undvika underskott i den del av verksamheten som 
avser ensamkommande barn. Samverkan med Social
nämnden bör ske i detta arbete och även regionalt 
med andra överförmyndarenheter. I samband med 
dessa justeringar är det av största vikt att samtidigt 
behålla ställföreträdare. 

Ett fortsatt kvalitetsarbete bör bedrivas inom flera 
målområden. Lagstiftaren har från 2015 överlämnat 
till Överförmyndarnämnden att på Tingsrättens 
uppdrag ta in den utredning som Tingsrätten anser 
sig behöva för att kunna besluta i frågan om anord
nande av ställföreträdarskap. Arbetet med att ta fram 
rutiner och skrivelser med anledning av detta pågår, 
och att göra utförligare utredningar inför yttranden 
och ansökningar har varit en kvalitetshöjande uppgift 
i denna del som bör fortgå och vidareutvecklas.

Att via etjänster öka tillgängligheten och servicen 
mot ställföreträdare har delvis uppnåtts via etjänst 
för arvode till gode män för ensamkommande barn 
som har blivit välanvänd av målgruppen. Ett utveck
lingsområde är vidareutveckling av etjänster (både 
kvalitativt och kvantitativt).

Den samverkan som har skett under året både 
externt och internt med olika aktörer bör vidmakt
hållas och vidareutvecklas fortlöpande.

Flera mätbara indikatorer bör tas fram.
Andra och nya sätt att rekrytera ställföreträdare behövs.
Vid rekrytering och introduktion av nya granskare 

är det av stor vikt för verksamheten att gransknings
arbetet kan bedrivas noggrant, effektivt, rättssäkert 
och korrekt.
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68 Valnämnden

Valnämnden
Valnämnden Roland Nilsson, ordförande
Valnämndens kansli Helén Åleskog, förvaltningschef

Målanalys

Nämnden har inga uppsatta mål inom perspektiven 
som följs upp under de år det inte är val. 

Medborgare och kunder
Verksamhetsplanen har inte indelats i rubriker enligt 
perspektiven Medborgare och kunder, Medarbetare, 
Hållbart samhälle eller Ekonomi då verksamheten 
som helhet ryms inom medborgarperspektivet.

Valnämnden leder och ansvarar för genomförandet 
av folkomröstningar och allmänna val. De mål som 
fastställts för valnämnden är följande:
• Att genomföra valet till Riksdag, Kommun och 

Landstingsfullmäktige år 2018 på ett rättssäkert sätt.
• Att verka för ett ökat valdeltagande vid valet år 2018.

Arbetet under mellanvalsperioden består i att bevaka 
valfrågorna och i viss mån planera inför kommande 
års val. Under 2016 har en översyn av valkretsarna 
genomförts. I övrigt har det inte bedrivits någon 
verksamhet för att uppnå de aktuella målen under 
året. Avrapportering kommer ske mot målen under 
2017, 2018 och 2019.

Medarbetare
Valnämnden har ingen anställd personal. Tjänster 
köps från Administrativa avdelningen på Kommun
ledningskontoret.

Hållbart samhälle
Nämnden har inget mål inom detta perspektiv. 

Ekonomi
Nämnden har inget mål inom detta perspektiv.

Uppföljning av uppdragen

Inga uppdrag är riktade mot Valnämndens verksam
het under 2016.

Väsentliga händelser 

• Kommunfullmäktige har efter förslag från  
nämnden beslutat att kommunen vid 2018 års val 
ska utgöra en valkrets. Nämnden har också påbörjat 
arbetet med översynen av valdistrikten inför 2018  
års val. 

• Nämnden har deltagit i ett projekt med Buffalo City, 
Sydafrika, om hur ungas valdeltagande kan ökas  
i samband med allmänna val. En tjänsteman och  
en nämndsledamot representerade nämnden i 
Buffalo City.

• Nämnden har under året bevakat valfrågorna och 
särskilt de förändringar i Vallagen som kommer  
att börja tillämpas vid valen 2018. Tjänstemän och 
ledamöter har deltagit i utbildning. 

Resultat och investeringar

Årets resultat uppgår till 0,0 (0,0) mnkr. Valnämnden 
har under ett ickevalår ett kommunbidrag på  
0,1 mnkr. Nämnden har under 2016 haft en mycket 
begränsad verksamhet. Samtliga kostnader är i 
samma nivå som budget. Nämnden har inga investe
ringsmedel i år. 

Framtiden

Nämnden kommer under 2017 att se över resurs
behoven för de båda kommande valen 2018 och 2019.  
Om nämndens uppdrag inte på något väsentligt vis 
förändras bedöms dock verksamheten rymmas inom 
tilldelade ramar under planeringsperioden. Händelser 
som skulle driva kostnaderna är oplanerade extraval, 
folkomröstningar eller lagstiftning som påverkar 
uppdraget, till exempel behov av nya valskärmar med 
anledning av lagändringar. 

Valnämndens verksamhet har varit mycket spar
sam under året. Nämnden har inte identifierat några 
särskilda utvecklingsområden i verksamhetsplanen 
under 2016.

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2016 
Utfall 
2015

Budget 
2016

Verksamhetens intäkter 0,0 0,0 0,0

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

Övriga kostnader 0,0 0,0 0,0

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

Internränta 0,0 0,0 0,0

Resultat före kommunbidrag 0,1 0,1 0,1

Kommunbidrag 0,1 0,1 0,1

Årets resultat 0,0 0,0 0,0

Resultatkorrigering enligt KF 0,0 0,0 0,0

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

Resultatfond 31/12 0,0 0,0

Investeringar 0,0 0,0 0,0

Erhållet investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0

Antal anställda 0 0 0



69Gemensam nämnd för verksamhetsstöd

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd Inger KällgrenSawela, ordförande
Kommunledningskontoret Helén Åleskog, förvaltningschef

Målanalys

Av sju uppsatta mål inom perspektiven har två 
uppnåtts i sin helhet, fyra har delvis uppnåtts och ett 
mål har ej uppnåtts.

Medborgare och kunder

Utveckla medborgar- och brukarinflytande. ◆

Under 2015 infördes en gemensam eTjänsteplattform. 
Under 2016 har nämnden inte arbetat med några 
aktiviteter som mappar mot målet.

Medarbetare

Informera om nämndens verksamhet. ●

Nämnden har under året haft fyra möten i Gävle med 
arbetsgruppen inför nämndens möten. Nämnden har 
haft fyra möten i Sandviken där nämndens arbete 
följts upp genom att redovisa ekonomin (budgetupp
följning) samt statusen för aktiviteter i beslutad 
aktivitetsplan. Nämnden har drivits av nämndssam
ordnaren som haft uppdraget på halvtid.

Hållbart samhälle

Effektivisera verksamheten och tillhörande administration.  ◆
Ta fram förutsättningar för genom- och  
införande av beslutade aktiviteter.  ■
Vara en gemensam resurs för att stödja verksam-
hetsutveckling i förvaltningar och kommunala bolag.  ◆
Verka för en rationell, ekonomisk och säker hantering av 
verksamhetsstödjande funktioner.  ◆

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2016
Utfall 
2015

Budget 
2016

Verksamhetens intäkter 0,2 0,3 0,2

Personalkostnader -0,4 -0,7 -0,5

Övriga kostnader -0,1 -0,2 0,0

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

Internränta 0,0 0,0 0,0

Resultat före kommunbidrag 0,3 0,6 0,3

Kommunbidrag 0,3 0,6 0,3

Årets resultat 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Investeringar 0,0 0,0 0,0

Erhållet investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0

Antal anställda 0 0 0
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Utredningsarbetet i många av årets aktiviteter har 
varit mer komplext än beräknat och har därför tagit 
mer tid. Flera aktiviteter har därför inte gått att 
slutföra och har förts över till 2017. Bland annat har 
nämnden arbetat med en utvecklings/förvaltnings
organisation för Gemensam eTjänsteplattform. 
Samordnare har utsetts och ett första möte hölls 
under slutet av 2016 för att sätta och förankra arbets
modellen för det fortsatta arbetet. Utvecklings/
förvaltningsorganisation är införd. 

Ekonomi

Utreda och ta fram beslutsunderlag/förutsättningar för 
genom-/införande av beslutade aktiviteter. ●

Vid såväl nämndens som arbetsgruppen fyra möten 
under året har verksamheten redovisats genom att 
uppdragen följts upp gentemot beslutad verksamhets 
och aktivitetsplan. Ekonomisk uppföljning har gjorts 
vid varje möte. En betydande del av arbetet har avsatts 
åt att besvara och åtgärda de synpunkter nämndens 
revisorer haft avseende hanteringen av sekretess i den 
gemensamma eTjänstplattformen som nyttjas av de 
kommuner som ingår i nämnden. Ett nytt sekretess
avtal har tagits fram vilket kompletterar det 
ursprungsavtal som tecknades vid upphandlingen.

Uppföljning av uppdragen

Nämnden har bland annat arbetat med Lönesamver
kan Hofors<>Gävle. Ett antal möten har hållits dels 
med Hofors och dels internt i Gävle kommun med 
såväl löneadministrationen som med IT och utveck
lingsavdelningen. Detta för att få fram behoven hos 
Hofors samt en funktionell lösning hos löneenheten  
i Gävle och en teknisk lösning hos IT och utvecklings

enheten i Gävle. Tjänsten är komplex och det har 
därför tagit längre tid än planerat varför återstående 
arbete flyttats över till aktivitetsplanen för 2017.

Väsentliga händelser

• Införandet av utvecklings och förvaltningsorgani
sation för gemensam eTjänsteplattform.

• Utredningsarbetet i många av årets aktiviteter har 
varit mer komplext än beräknat och har därför tagit 
mer tid. Flera aktiviteter har därför inte gått att 
slutföra och har förts över till 2017.

Resultat och investeringar

Årets resultat 0,0 mnkr (0,0 mnkr). Nämnden har haft 
totalt fyra sammanträden under året. Under 2016 
deltog representant från nämnden på flera konferen
ser och seminarier, därav budgetavvikelsen på övriga 
kostnader. Nämnden har inga investeringsmedel.

Framtiden

Kostnadsuppräkning inför 2017 har gjorts med  
2,3 procent. Nämndens samordnare arbetar fortsatt  
50 procent. Nämnden ska inom verksamhetsområdet 
vara ansvarig för arbetet med att effektivisera verk
samheten och tillhörande administration, utveckling 
av medborgar och kundinflytande i tillämpliga delar, 
att informera om nämndens verksamhet och att ta 
fram beslutsunderlag/förutsättningar för genomför
ande och införande av beslutade aktiviteter. 



Revisorskollegiet
Revisorskollegiet Hampus Forsmark, ordförande
Revisionskontoret Gunilla Beckman-Ljung, revisionschef

Målanalys 

Den kommunala revisionen är lagstadgad och gran
skar den verksamhet som finns i kommunen samt 
prövar ansvarstagandet.

Revisorerna granskar, bedömer och uttalar sig i den 
årliga revisionsberättelsen om kommunens:

1. räkenskaper och medelförvaltning
2. redovisning och verksamhetens resultat
3. styrelsens och nämndernas förvaltning så att 

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

Kommunrevisionen har ett revisionskontor med 3,6 
anställda yrkesrevisorer och en inhyrd administratör. 
Granskning görs av revisionskontoret, specialister och 
konsulter från revisionsbyråer. 

Uppföljning av uppdragen

Granskning har under året berört följande områden:
• Donationsfonder, Kommunstyrelsen och fyra nämnder
•  Sjukhusvård och omvårdnad, samgranskning med 

regionen och flera kommuner
• Lokalutnyttjande och hyror, Kultur och fritidsnämnden
•  Läkemedelsgranskning, Omvårdnadsnämnden
•  Sodexoavtalet, Kommunstyrelsens, Omvårdnads 

och Utbildningsnämndernas uppföljning
•  Granskning av lönebildningens koppling till  

kunskapsresultat, Utbildningsnämnden.
•  Avtal med Nordic Peak AB, Gemensam nämnd 

verksamhetsstöd.

•  Ostkustbanan 2015 AB, delägt bolag, uppföljning 
ägardirektiv

•  ITdriftstopp 5–6 november 2015, hearing
•  Granskning delårsrapport 2 och årsredovisning
•  Skatteintäkter: generella statsbidrag och utjämning
•  Rutiner för dagbokföring och First Card

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

Dialog har skett med kommunfullmäktiges 
presidium, fullmäktiges granskare av revisionen, 
kommunalråd/kommunalråd i opposition, grupp
ledare, Kommunstyrelsens ordförande och kommun
direktören.

Verksamhetsbesök vid Gävle Hamn AB och äldrebo
endet Gävle Strand.

Väsentliga händelser 

•  En erfarenhetskonferens för förtroendevalda  
revisorer från nio kommuner med egna revisions
kontor genomfördes i maj. 

• Utredningen om kommunal redovisningslag är klar. 
•  Upphandling av auktoriserade revisorer i kommu

nens bolag och stiftelser har genomförts enligt upp 
drag från fullmäktige. KPMG fick avtalet för 2017–2020.

Resultat och investeringar

Årets resultat uppgick till 0,8 (0,3) mnkr. Under senare 
år har kommunens organisation växt kraftigt, vilket 
medfört ett ökat behov av resurser för revisionens 
basgranskning. Detta, tillsammans med den mycket 
tidskrävande upphandlingen av auktoriserad revision 
för kommunens majoritetsägda bolag, har för år 2016 
inneburit att personella resurser saknats för att kunna 
genomföra upphandling av fördjupade granskningar  
i önskad omfattning. 

Framtiden 

Andelen verksamheter som kommunen bedriver i 
delägda bolag och gemensamma nämnder ökar.

Gävles revisorer försöker rationalisera revisionsar
betet genom att revisionskontoret även bistår de 
mindre kommunernas revisorer där så är möjligt.

Utvecklingen innebär mer omfattande revision 
med fler förtroendevalda revisorer inblandade. Det 
leder till ökade kostnader och ett administrativt 
merarbete.
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Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2016 
Utfall 
2015

Budget 
2016

Verksamhetens intäkter 1,5 1,1 1,3

Personalkostnader - 3,3 - 3,3 -3,4

Övriga kostnader -2,0 -2,0 -2,5

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

Internränta 0,0 0,0 0,0

Resultat före kommunbidrag 3,8 4,2 4,6

Kommunbidrag 4,6 4,5 4,6

Årets resultat 0,8 0,3 0,0

Resultatkorrigering enligt KF 0,0 0,0 0,0

Utfall efter korrigering 0,8 0,3 0,0

Resultatfond 31/12 2,2 1,4

Investeringar 0,0 0,1 0,1

Erhållet investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0

Antal anställda 4 3 4
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Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2016
Utfall 
2015

Budget 
2016

Omsättning 2,4 2,1 2,6

Personalkostnader -0,5 -0,5 -0,6

Övriga kostnader -5,9 -6,3 -6,3

Avskrivningar 0,0 0,0 0,0

Rörelseresultat 4,0 -4,7 4,3

Finansnetto -21,1 -27,5 -26,8

Resultat efter finansiella poster 25,1 32,2 31,1

Investeringar 0,0 0,0 0,0

Avgår försäljningar 0,0 0,0 0,0

Summa nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0

Antal anställda 0 0 0

Gävle Stadshus AB
Ordförande Inger KällgrenSawela
Verkställande direktör Göran Arnell

Målanalys

Samtliga strategiska mål har uppnåtts i sin helhet. 

Medborgare och kunder

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

●

Bolagen har haft dialog med dotterbolagen kring 
ägardirektiv och revidering har skett av direktiven till 
Gävle Energi AB och Gävle Hamn AB. De ändrade 
direktiven avsåg avkastningskravet för Gävle Energi AB 
och verksamhetens inriktning i och med avyttrad 
verksamhetsgren för Gävle Hamn AB.

Medarbetare
Bolaget har inga egna anställda, personal hyrs in från 
Gävle kommun. Övergripande uppföljning av dotterbo
lagens måluppföljning sker vid tertial och årsbokslut.

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

Ekonomi

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

●

Bolaget svarar för Gävle Stadshus ABkoncernens 
ekonomiska optimering genom att styrelsen beslutar 
avseende koncernbidrag och aktieägartillskott samt 
lämnar förslag på utdelning till ägaren. På styrelsemötet 
den 13 februari 2017 beslutade styrelsen om bokslutsdis
positioner för räkenskapsåret 2016. Löpande dialog sker 
mellan koncernens ingående dotterbolag och Gävle 
Stadshus vid till exempel strategiska beslut, implemen
tering av Kommunfullmäktiges (KF) fattade beslut eller 
vid uppdatering av de centrala styrdokumenten.

Uppföljning av ägardirektiv 

Bolagets verksamhet har under året bedrivits enligt 
ägardirektiv, bolagsordning och företagspolicy. 
Er hållen aktieutdelning från AB Gavlegårdarna skall 
utdelas till ägaren Gävle kommun för användning till 
bostadssociala åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar. Därutöver finns inga 
avkastningskrav på bolaget.

Väsentliga händelser

Verkställighet av fattade KF-beslut
• KFbeslut 20150323; Godkännande av de ekono

miska villkoren och förslag till koncessionsavtal vid 
ändrad verksamhetsinriktning av Gävle Hamn AB 
samt avyttring av Gävle Stadshus aktier i Gävle 
Containerterminal AB.

• KFbeslut 20160620; Lämnat aktieägartillskott till 
Gavlefastigheter Gävle kommun AB med 200 mnkr.

Ärenden som överlämnats till KF
• Förslag om nedläggning av Rörbergs Flygplats och 

att en avvecklingsplan skall upprättas.
• Omstrukturering av Gavliakoncernen inklusive att 

Gavlefastigheter Gävle kommun AB skall lämna ett 
aktieägartillskott på 11 mnkr till det helägda 
dotterbolaget Utveckling Gävle AB.

• Att namnändra Markbyggarna Gävle kommun AB 
till Gavle Drift och Service AB.

• Ändrade ägardirektiv avseende Gävle Energi AB och 
Gävle Hamn AB.
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Resultat och investeringar

Resultatet efter finansiella poster uppgår till  
25,1 mnkr i jämförelse med budget 31,1 mnkr. 
Ovanstående redovisat resultat är exklusive erhållen 
aktieutdelning och erhållet koncernbidrag. Resultat 
efter finansiella poster inklusive koncernbidrag och 
aktieutdelning uppgår till 53,8 mnkr. I det redovisade 
resultatet ingår erhållna koncernbidrag med 75,9 
mnkr, från Gävle Energi AB 63,5 mnkr och Gävle Hamn 
AB 12,0 mnkr och AB Gavlegårdarna med 0,4 mnkr 
samt lämnade koncernbidrag med 3,6 mnkr till  
Gävle Flygplats AB.

Bolagets intäkter består av konsult och servicein
täkter till dotterbolagen 2,4 (2,1) mnkr, medan kostna
derna främst avser personella resurser som faktureras 
från Gävle kommun samt konsultarvode för speciella 

projekt. Finansnetto 21,1 mnkr, är lägre i jämförelse 
med budget 26,8 mnkr, som beror på lägre räntekost
nader.

Bolagets anläggningstillgångar avser finansiella 
anläggningstillgångar i form av andelar i koncernfö
retag. Under året har bolaget lämnat ett aktieägar
tillskott till Gavlefastigheter på 200 (300) mnkr. Under 
året har aktierna i Gävle Containterterminal avyttrats 
med en reavinst på 21,9 mnkr.

Framtiden

Bolagets verksamhet kommer att vara oförändrad det 
vill säga främst ägarstyrning av ingående koncern
bolag.



Målanalys

Av 19 uppsatta mål inom perspektiven har 15 uppnåtts 
i sin helhet och fyra har delvis uppnåtts.

Medborgare och kunder

Medborgarna ska ha stort förtroende  
för den kommunala verksamheten och  
ges möjlighet till delaktighet och engagemang.  

●

Vi ska ha en hög grad av kundnöjdhet.  ◆
Gävle ska uppfattas som attraktivt, tryggt och tillgängligt 
och vara en plats där medborgarna har en god folkhälsa.  ●

Det finns en vilja och ambition att Gävle Energi ska 
vara ett av de bästa energibolagen i Sverige när det 
gäller kundnöjdhet. Årets mätning visar framförallt 
att hela energibranschen halkat efter när det gäller att 
uppfylla kundernas förväntningar. Gävle Energi ligger 
över branschsnittet trots att bolaget inte riktigt 
uppnått sina egna mål.

Produktkvalitet, prisvärdhet och leveranssäkerhet 
är idag hygienfaktorer som även fortsättningsvis 
måste ha högt fokus. Gävle Energi måste utveckla sin 
image, service och relation till kunderna. Den digitala 
plattformen ska fortsätta utvecklas och göra det lätt 
för kunden att vara kund.

Medarbetare

Vårt mål är framgångsrika medarbetare som är engagerade, 
tar ansvar, har handlingsutrymme och är medskapande.  ●
Vi har ett inspirerande och utvecklande ledarskap.  ●
Vi arbetar för en arbetsplats med  
jämställdhet och likabehandling. ◆
Vi ska ha en säker arbetsplats.  ●

Företaget arbetar aktivt med utveckling av medarbe
tarskap och ledarskap med värdegrunden i fokus, 

exempelvis via utbildningar, tematräffar och medar
betardagar. Arbetet med inkludering och jämställdhet 
fortsätter med aktiviteter och samarbeten. Med hälsa 
och säkerhet i centrum arbetar företaget systematiskt 
med ökad rapportering av tillbud och riskobserva
tioner samt hälsofrämjande insatser. För att trygga 
framtidens kompetensförsörjning sker, förutom intern 
utveckling i linje med strategisk kompetens för sörj nings
plan, samarbeten med Högskolan i Gävle, ut bild nings
anordnare och även arbetspraktik för studenter inom 
energisystemingenjörsprogrammet.

Hållbart samhälle

Vi bidrar till ökad livskvalitet för de  
som lever och verkar i kommunen.  ●
Vi utvecklar och erbjuder konkurrenskraftiga  
affärs- och prismodeller.  ●
Hög tillgänglighet i vår infrastruktur.  ●
Gävle Energi ska verka för att Gävle kommuns 
miljöstrategiska program uppnås.  ◆
Klimatfrågan är drivkraften för vårt miljöarbete.  ●
Den totala energianvändningen i Gävle kommunkoncerns 
fastigheter med lokaler och bostäder ska minska med  
20 % till år 2020 jämfört med 2009.  

●
Produktionen av biogas ska öka med 400 %  
till år 2017 jämfört med år 2012.  ◆
Produktionen av förnybar energi i Gävle Kommun  
som geografiskt område ska öka.  ●
Genom utvecklande och effektiva processer, där kvalitet 
värderas högt, skapas förutsättningar för en långsiktigt 
hållbar utveckling.  

●

För Gävle Energi är arbetet för ett hållbart samhälle ur 
såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt perspektiv 
centralt. Leveranserna ska ske med hög leveranskvali
tet och få avbrott. Gävle Energi har ett av landets bästa 
elnät med en medelavbrottstid långt bättre än sveri
gesnittet. Gävle Energi har 15,2 min/år och hushåll 
jämfört med snittet i Sverige som ligger på 118 min/år 
och hushåll.

Samarbetet med BillerudKorsnäs och Bomhus 
Energi ger fortsatt goda resultat med en biobränsle
mix för fjärrvärmenätet på 99,3 procent. Under året 
byttes den fossila startoljan ut på Johannes Kraftvär
meverk till bioolja.

De årliga Nils Holgerssonundersökningarna visar 
att fjärrvärmen ligger väl till i prisjämförelserna  
(på 16:e plats) och att Elnätet gjort en markant för
bättring, från 61:a till 46:e plats.

Ekonomi

Gävle Energi ska nå en tillfredsställande  
lönsamhet utifrån ägarens direktiv.  ●
Gävle Energi ska eftersträva en långsiktig tillväxt i balans 
som möjliggör investeringar i långsiktiga, hållbara 
energilösningar.  

●
Nettoinvesteringar bör till 100 % vara självfinansierade sett 
över en femårsperiod.  ●

Gävle Energi AB koncern
Ordförande Erik Holmestig
Verkställande direktör Håkan Jönsson

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2016 
Utfall 
2015

Budget 
2016

Omsättning 1 061,2 1 017,0 1 041,4

Personalkostnader -156,9 -148,8 -156,5

Övriga kostnader -564,5 -540,3 -564,2

Avskrivningar -161,8 -177,3 -161,3

Andel intresseföretags resultat 17,2 30,2 18,4

Rörelseresultat 195,2 180,8 177,8

Finansnetto -19,9 -22,1 -21,3

Resultat efter finansiella poster 175,3 158,7 156,5

Investeringar 244,1 175,6 217,7

Avgår försäljningar -0,1

Summa nettoinvesteringar 244,1 175,5 217,7

Antal anställda 218 212

74 Gävle Energi AB koncern
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Energibranschens utmaningar är att på icke volym
ökande marknader bibehålla eller förbättra omsätt
ning och resultat. Gävle Energi möter denna utma
ning genom regional samverkan och utveckling av 
befintliga verksamhetsområden, utveckling av nya 
produkter och tjänster, prisjusteringar samt effektivi
sering av företagets processer för att kunna bibehålla 
och öka resultatet över tid.

Resultat efter finansiella poster är högre än 
målvärdet främst beroende på lägre produktionskost
nader, effektiv produktionsmix samt full tillgänglig
het i produktionsanläggningarna. Resultatet har även 
medfört att vi klarat målen med avkastning på 
sysselsatt kapital och effektivitet per anställd.

Uppföljning av ägardirektiv

Bolagets helhetsperspektiv på sin verksamhet, där det 
inte finns något motsatsförhållande mellan miljö
mässig, social eller ekonomisk hållbarhet, i förening 
med ägardirektivets inriktning mot utveckling och 
samverkan ger stöd i att fortsätta och utveckla arbetet 
med att:
• Bidra till bättre förutsättningar till ökad konkur

renskraft för företagets kunder i kommunen och 
närregionen genom effektiva och attraktiva tjänste 
och produktleveranser

• Bidra till uppfyllelsen av de miljömål som uttrycks  
i kommunens kommunövergripande mål och 
miljöstrategiska program.

Ägardirektivets krav på hög leveranssäkerhet är 
särskilt viktigt utifrån ett samhällsperspektiv. Det är 
ett fokusområde som löpande följs upp och där det 
finns ett kontinuerligt arbete mot att bibehålla och 
förbättra den mycket höga leveranssäkerhet som Gävle 
Energi har idag.

Gävle Energis utvecklingsarbete har under lång tid 
präglats av affärsmässig nytta på miljömässig grund 
vilket bland annat gett som effekt att energisystemet 
är ett av de mest miljöeffektiva i Sverige samtidigt 
som det möjliggör attraktiva prisnivåer för kunderna.

Under de närmaste åren kommer de volymmässigt 
största investeringarna att fokuseras mot bredbands
verksamheten.

Avkastningskrav är resultat efter finansiella poster, 
exklusive värdejusteringar men före bokslutsdispositioner 
och ska minst vara 120 mnkr, varav minst 55 mnkr 
lämnas i utdelning/koncernbidrag till moderbolaget.

Väsentliga händelser

• GavleNet rullar ut med full kraft och enligt senaste 
nöjdkundmätningen så finns det ingen annan 
bredbandsleverantör som företagskunderna är mer 
nöjda med (SKI branschmätning 2016). Bolaget är 
med andra ord ”Ett av världens bästa bredband”

•  Koncernen har haft en hög tillgänglighet till 
produktionsanläggningar och distributionsnät, 
vilket har gett låga kostnader och ett starkt resultat 
som följd.

•  Bolaget har den bästa tillgängligheten för elnät  
i Gävleborg och de lägsta elnätspriserna i länet 

•  DiggaDigitalt, effektivisering genom digitalisering 
som leder till förbättrad kundupplevelse, kortare 
ledtider och snabbare leverans, effektivare interna 
processer och automatiserad elhandel.

Resultat och investeringar

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 175,3 
mnkr, vilket är 16,6 mnkr (10,5 procent) bättre än 2015.  
Bolagets ökade intäkter i jämförelse med budget  
och föregående år, förklaras främst av gynnsamma 
väderförhållanden och elpriser. Produktionskostna
derna har varit lägre än budgeterat då det funnits 
billig restvärme att tillgå istället för dyrare energislag. 
Övriga kostnader och personalkostnader följer budget. 
Samtliga affärsområden redovisar ett förbättrat 
resultat i jämförelse med budget. Hög tillgänglighet  
i anläggningarna, ökat kundantal och stabila elpriser 
är några av anledningarna.

Omsättningen uppgick till 1 061,2 mnkr, vilket är 
44,2 mnkr (4,4 procent) bättre i jämförelse med 
föregående år. Nettomarginalen 2016 uppgick till  
16,5 procent, i jäm förelse med 15,0 procent för 2015.

Resultatet per anställd 2016 uppgick till 0,843 
mnkr, i jämförelse med 0,790 mnkr per anställd 2015.  
Avkastning på sysselsatt kapital (RSys) uppgick till  
10,9 procent, i jämförelse med 9,8 procent 2015. 
Avkastningen på totalt kapital (RTot) uppgick till 8,8 
procent att jämföras med 8,1 procent för 2015.

Investeringarna uppgår till 244,1 mnkr och är högre 
än budgeterat och beror främst på tidigareläggning av 
investeringar i bredband.

Framtiden

Bolaget har ett väldigt framgångsrikt år bakom sig 
och kommer fortsätta arbetet löpande för att bli ett 
bättre energiföretag för kunder, medarbetare, 
samhälle och ägare genom ett antal fokusområden:

Fortsatt expansion av fiber, i konkurrens med Telia 
och IPonly på marknadsmässiga villkor. År 2020 bör 
95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till 
bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s.

Fortsätta att utveckla samarbetet med Gästrike 
Ekogas främst avseende ytterligare ett tankställe  
i Gävle och biogasproduktion i Forsbacka. Gävle Energi 
har en fortsatt stark drivkraft att utveckla möjligheten 
för förnybara drivmedel till fordon. Arbetet med att 
installera 166 laddplatser i Gävle påbörjades under 
2016 och beräknas slutföras under 2017.



Målanalys

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

Medborgare och kunder

Gavlegårdarna erbjuder trygga, tillgängliga  
och välskötta livsmiljöer. ■

De indikatorer som mäter måluppfyllelsen hämtas 
från den årliga kundundersökningen. De målvärden 
som satts för 2016 är medvetet väldigt ambitiösa. 
Resultatet från årets kundundersökning har presente
rats under 2:a tertialet 2016. Tyvärr visar årets utfall 
en viss försämring i förhållande till föregående år. 
Glädjande nog förbättrades dock ett svarsområde, Rent 
och snyggt. Fokusområden för att lyfta utfallet för 
samtliga indikatorer är bemötande, utemiljö och 
städning.

Medarbetare

Vi känner arbetsglädje och det vi uträttar är meningsfullt. ●

Samtliga indikatorer som mäter måluppfyllelsen 
hämtas från den årliga medarbetarundersökningen. 
Föregående års undersökning uppvisade sämre 
resultat än tidigare års undersökning. Trots detta har 
bolaget fortsatt ett högt värde i jämförelse med andra. 
Årets undersökning har genomförts under hösten och 
då med en annan leverantör och med en ny enkät, 
varför indikatorerna har ändrats. Därmed finns heller 
inte några jämförelsevärden. Resultatet från den nya 
undersökningen redovisades under 3:e tertialet 2016. 
Under nästkommande år ska även en utvärdering ske 
av flytten till nytt kontor och därmed nytt arbetssätt.

Hållbart samhälle

Gavlegårdarna bidrar till ett hållbart samhälle ur ett socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. ◆

Bolagets hållbarhetsarbete uppvisar en blandad 
måluppfyllelse. Att två av indikatorerna inte når upp 
till målvärdet har sin huvudsakliga förklaring i 
tidsförskjutningar, det vill säga projekt som av olika 
anledningar har försenats. Dessa projekt kommer dock 
att genomföras under nästkommande år. När det gäller 
nyproducerade lägenheter har 90 lägenheter färdig
ställts under året. Bolagets produktionsplan visar dock 
att gällande ägardirektiv (750 nyproducerade lägenhe
ter på 5 år) kommer att kunna infrias. Vid årsskiftet 
hade bolaget cirka 440 lägenheter under produktion,  
eller där igångsättningstillstånd medgivits.

Ekonomi

Vi tar ansvar för företagets resurser  
och möjliggör utveckling. ◆

Bolaget når två målvärden, men avviker på övriga två. 
Kostnaden för vattenskador är fortsatt hög, och årets 
utfall är i nivå med de senaste årens. Ett flertal stam
rustprojekt har eller kommer att påbörjas under året, 
vilket förhoppningsvis leder till lägre vattenskade
kostnader på sikt. Avvikelsen på administrationskostna
der är till stor del hänförlig till initiala projektkostnader 
och uppgradering av bolagets uthyrningssystem. Årets 
upphandlingar av nyproduktion har givit i genomsnitt 
tre anbud, vilket är precis på målvärdet.

Uppföljning av ägardirektiv 

Gavlegårdarna finns representerat i näst intill alla stads  
delar i Gävle kommun. Bostadsbeståndet har varierande 
storlekar, allt mellan 1 rum och kokvrå till 6 rum och kök.

Bolaget arbetar i ständig dialog med hyresgästerna 
och dess företrädare. Boinflytandearbetet berör hela 
verksamheten och tar sig olika uttryck, såsom själv
förvaltning eller integrationsfrämjande aktiviteter  
i bostadsområdet.

Under året har bolaget färdigställt 90 lägenheter, 
varav 76 lägenheter avser vård och omsorgsboende. 
Ett flertal projekt är pågående eller under uppstart, 
vilket kommer att medföra betydligt högre nyproduk
tionstal för de kommande åren.

Tillgänglighetsperspektivet är väsentligt i all ny och 
ombyggnation. I planeringen av kommande nyproduk
tion eftersträvas tillgänglighet för alla boendekategorier. 
I årets kundundersökning svarade 88,9 procent att man 
upplevde tillgängligheten som god eller mycket god.

AB Gavlegårdarna koncern
Ordförande Per-Åke Fredriksson
Verkställande direktör Cathrine Holgersson

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2016 
Utfall 
2015

Budget 
2016

Omsättning  1 053,5  1 070,3  1 058,8 

Personalkostnader  -130,8  -128,8  -128,6 

Övriga kostnader -604,4  -591,3  -605,2 

Avskrivningar  -173,1  -169,9  -180,0 

Rörelseresultat 145,2  180,3  145,0 

Finansnetto  -59,2  281,1  -68,4 

Resultat efter finansiella poster 86,0  461,4  76,6 

Investeringar  417,9  340,7  496,0 

Avgår försäljningar  1,9 - 475,0  0,0 

Summa nettoinvesteringar  416,0 134,3  496,0 

Antal anställda  192  191 

76 AB Gavlegårdarna koncern



77AB Gavlegårdarna koncern

För att skapa trygga och trivsamma bostadsom
råden arbetar bolaget med trygghetsfrågor och 
bostadssociala frågor inom många områden. I sam
arbete med socialtjänsten bedrivs exempelvis  
BoKvarprojektet, ett lyckat projekt som syftar till att 
förebygga att hyresgäster hamnar på obestånd.

Bolagets miljömål finns både i kommunens miljö 
strategiska program och i bolagets styrkort och följs 
via indikatorer.

Uthyrningsläget är fortsatt mycket gott, vakans
graden understiger 1 procent. Bolagets hyresnivå 
understiger riksgenomsnittet.

Bolaget uppfyller inte avkastningskravet för året som 
är 5,0 procent direktavkastning. Resultatet beräknas 
överstiga budgeterat resultat, men kraftigt stigande 
fastighetsvärden gör att bolaget inte når upp till ägar
direktivets direktavkastningskrav. Avkastningskravet  
för 2017 uppgår till 5,0 procent direktavkastning, vilket 
innebär ett resultat före skatt på cirka 96 mkr.

Styrelsen i bolaget föreslår att bolaget lämnar en 
utdelning om 10 mkr som kommunen avser att 
använda för bostadssociala ändamål.

Väsentliga händelser

• Hyresförhandlingarna avslutades i februari 2016. 
Utfallet från årets uppgörelse blev en hyresökning med i 
genomsnitt 0,65 procent för tiden 1/3 2016 till 31/12 2016.

• Upphandling av gestaltningsarkitekt för Läkerol området. 
Uppdraget gick till Nyréns Arkitektkontor i Stockholm.

• Bolagets tidigare huvudkontor har byggts om för 
Socialtjänstens räkning. Byggnaden används för 
migrationsboende.

• Vård och omsorgsboendet på Gävle Strand har 
färdigställts. Fastigheten innehåller 70 vårdplatser 
samt tio vanliga hyreslägenheter.

• Bolaget förvärvade före detta Hemköpstomten vid 
Urbergsterrassen. På fastigheten kommer det att 
nyproduceras 112 lägenheter, två lokaler samt ett 
gruppboende med sex lägenheter. Inflyttningen är 
planerad till hösten 2018.

Resultat och investeringar

Resultat efter finansiella kostnader uppgick till 
86,1 mnkr, i jämförelse med budgeterat 76,6 mnkr.  
De större avvikelserna mot budget är framförallt lägre 
hyror än budgeterat, låga uppvärmningskostnader  
och historiskt låga marknadsräntor. En något lägre 
investeringstakt samt sena aktiveringar av projekt 
bidrog också till resultatförbättring då utfallet på 
avskrivningar blev lägre än budgeterat.

Den totala investeringsbudgeten uppgick till  
496 mnkr. Utfallet för året blev 417,9 mnkr. Anledningen 
till avvikelsen är bland annat fördröjning av hyresgäst
godkännande och olika andra typer av tidsförskjutningar 
i projekt. Den investeringsprognos som bolaget rapporte
rade för tertialrapport 2 visade sig stämma väl. Bolaget 
har bidragit till att det i Gävle kommun under året till
skapats 90 nya bostäder. Bolaget har under året försålt ett 
radhus i stadsdelen Bomhus och en brandstation i Hede 
sunda. Reavinsten ifrån dessa försäljningar blev 1 mnkr.

Framtiden

Efterfrågan på hyresrätter är fortsatt stark och det 
råder brist på bostäder i hela kommunen. Under 
föregående år färdigställde bolaget 90 lägenheter för 
uthyrning. Prognosen för de kommande åren är att 
antalet färdigställda lägenheter kommer att öka, 
framförallt för 2018. Bolagets ägar direktiv anger att 
minst 750 lägenheter ska nyproduceras under perioden 
2016–2020, vilket bolaget räknar med att kunna infria. 
För närvarande har projekt med motsvarande 440 
lägenheter givits igångsättnings tillstånd. Bolaget letar 
ständigt byggbar mark och inventerar löpande befint
ligt bestånd för att skapa nyproduktionsmöjligheter.

Stadsdelsförnyelse, som är en av bolagets huvud
uppgifter, löper vidare i Östra Sätra och på NordOst.

Ägardirektiv för perioden 2017–2020 fastställdes i 
juni 2016. Av direktivet framgår att bolaget ska lämna 
utdelning på 10 mnkr, att användas av kommunen till 
bostadssociala åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar.



Målanalys

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

Medborgare och kunder

Attraktiva, ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. ◆
Hållbar livsmiljö med fokus på ett välskött och tryggt Gävle. ◆

För att Gavliakoncernen ska upplevas som en  
professionell och serviceinriktad organisation har 
koncernen en samlad kundservicefunktion som ger 
kunderna ett snabbt och bra bemötande samt ser till 
att felanmälningar åtgärdas. Gavlefastigheter efter
strävar en tät dialog med hyresgästerna för att få 
kunskap om hyresgästens behov och kunna erbjuda 
ändamålsenliga och inspirerande miljöer. Gavlia 

koncernen arbetar med fastigheternas drift och 
underhåll med fokus på långsiktig hållbarhet för att 
minimera akuta åtgärder. Markbyggarna ser till att 
fastigheternas yttre miljö är attraktiv och säker.

Gavliakoncernen arbetar för ett tryggt och snyggt 
Gävle. Detta genom att underhålla kommunens gator 
och parker samt att förvalta och förädla kommunens 
fastigheter. Gavlefastigheter arbetar förebyggande 
med åtgärder för att minska skadegörelse inom  
Sabba Sugerarbetet. Aktiviteter som riktar sig till 
ungdomar genomförs i syfte att uppmärksamma 
konsekvenser kring skadegörelse och för att minska 
skadegörelsekostnaderna. Under 2016 har Gavle
fastigheter samarbetat med Brynäs IF, En bra start.

Medarbetare

Engagerade och ansvarstagande medarbetare.  ●
Engagerade och ansvarstagande ledare.  ●
En attraktiv, jämställd, effektiv och utvecklande verksamhet. ◆

Gavliakoncernens fokus på utveckling av ledarskapet 
har fortsatt under året. Ett antal chefer har gått 
vidareutbildningar som till exempel UGL (Utveckling 
för Grupp och Ledare) och VDprogram. Fyra av 
koncernens chefer har deltagit i kommunens chefsut
bildning. Träffar kallade Den röda tråden med olika 
teman har hållits för koncernens samtliga chefer i 
syfte att konsolidera chef och ledarskapet och skapa 
enighet kring verksamhetens inriktning och mål.

Omställningsplanen har färdigställts enligt tidplan. 
Arbetet har ställt höga krav på cheferna under året med 
ett antal utmaningar att hantera, till exempel externa 
och koncerninterna verksamhets över gångar samt 

Gavlia-koncernen
Ordförande Maud Lundh
Verkställande direktör Per-Arne Vahlund

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2016 
Utfall 
2015

Budget 
2016

Omsättning 706,9 609,8 642,7

Personalkostnader  -86,1  -92,6  -84,9 

Övriga kostnader  -447,4  -356,0  -341,5 

Avskrivningar  -110,6  -96,1  -122,9 

Rörelseresultat  62,8  65,1  93,4 

Finansnetto  -37,3  -54,9  -86,7 

Resultat efter finansiella poster  25,5  10,2  6,7 

Investeringar  379,7  319,8  525,7 

Avgår försäljningar  -125,3  -43,8 

Summa nettoinvesteringar  254,4  276,0  525,7 

Antal anställda 139 144
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avveckling av verksamheter, parallellt med att nya 
verksamheter har implementerats.

Koncernövergripande har en ny jämställdhets  
och likabehandlingsplan tagits fram och beslutats  
i styrelsen. Under hösten hölls ett seminarium med 
temat HBTQ för koncernens chefer som inledning till 
kommande certifiering och arbete med koncern
gemensam värdegrund, vilket kommer vara en 
priori terad aktivitet under 2017. Koncernens förmåner 
har setts över och justerats för att skapa enhetlighet.

Hållbart samhälle

Underlätta ny- och ometableringar av  
små och medelstora företag.  ●
Arbeta med en helhetssyn och ständiga förbättringar 
avseende fastigheternas miljöpåverkan. ●

Arbete med energieffektivisering har fortsatt stort 
fokus inom Gavliakoncernen. Under 2016 har en 
intern energiplan tagits fram och beslutats. Den 
interna energiplanen beskriver hur Gavliakoncernen 
ska arbeta med de utmaningar som finns för att uppnå 
målen för energieffektivisering och omfattar såväl 
strategiska arbetssätt som tekniska lösningar och 
arbete med beteendeförändringar. Implementering av 
energiplanen har påbörjats under senare delen av 2016 
och kommer att fortgå under hela 2017.

För att kontrollera att arbetet inom Gavliakoncer
nen sker enligt kartlagda processer och rutiner genom
förs årligen ett antal interna revisioner. Under 2016 har 
totalt fem interna revisioner genomförts inom koncer
nen – två revisioner inom Markbyggarna, två inom 
Gävle Parkeringsservice samt en inom Gavlefastigheter.

Exempel där Gavliakoncernen har underlättat 
etableringar under 2016 är Friskis och Svettis etable
ring i Gavlehovshallen och när Uppfinnaren såldes till 
ett lokalt fastighetsbolag.

Ekonomi

Uppnå fastställda resultatkrav  ◆
Låg lokalkostnad per skattekrona jämfört med liknande 
fastighetsbolag  ◆

Gavliakoncernen når fastställda resultatkrav för 2016 
med undantag för Gävle Flygplats. Gavliakoncernen 
ämnar att på sikt upprätthålla nuvarande kapital
struktur och möjligtvis sänka den externa upplå
ningen i koncernen. Det aktieägartillskott som 
Gavlefastigheter erhöll under 2016 användes bland 
annat till amortering av befintliga lån.

Att Gavlefastigheter visar tillräckliga driftnetton är 
avgörande för hyressättningsnivåerna. Driftnettot kan 
ge indikation på beståndets underhållsbehov och 
tjänar som beslutsunderlag om behov för reinvestering 
föreligger. Driftnettot är en av Gavlefastigheters 
viktigaste indikatorer likväl som i koncernen. Nås inte 
målvärdet föreligger risk att fastigheterna inte kan 
bära bolagets totala OHkostnadsbild och där med inte 
heller uppfyllelse av ägardirektiv. För att hålla låg 
totalkostnad och därmed också väl avvägda hyres
nivåer är det viktigt att totalkostnadsförändringen 
hålls på en så låg nivå som möjligt.

Uppföljning av ägardirektiv 

Under 2016 har Gavliakoncernen fokuserat mycket av 
sitt inre arbete på sin omställningsplan. Målet med 
omställningsplanen har varit att anpassa hela 
koncernens verksamhet till Gävle kommuns behov av 
tjänster inom koncernens verksamhetsområde. 
Gavlefastigheter tillhandahåller kommunens behov av 
konkurrenskraftiga verksamhetslokaler. Kommunens 
gator, parker och grönområden sköts och underhålls 
på kvalitativt och effektivt sätt. Markbyggarna 
erbjuder facility management till fastighetsägarens 
såväl som hyresgästens behov. Gävle kommun genom 
Gävle Parkeringsservice kan ge Gävleborna och 
besökarna en så god parkeringsservice som möjligt.

Gavliakoncernen arbetar fokuserat med innehållet 
i det Miljöstrategiska programmet, att uppfylla såväl 
de kortsiktiga målen som att noga följa utvecklingen 
mot de övergripande målen, så att målen uppfylls 
såväl inom energieffektivisering som inom det totala 
fordonsansvaret. Under året har tre fastigheter 
certifierats inom Green Buildings och två fastigheter 
har certifierats som Miljöbyggnad silver.

Inom området Internationalisering och omvärlds
bevakning så har Gavliakoncernen ett aktivt samar
bete med Högskolan i Gävle samt dess företagsforskar
skola. Samarbetet tillgodoser Gavliakoncernen 
kompetens såväl inom energieffektivt byggande som 
ny innovativ fordonsteknik. Delar av Gavliakoncernen 
deltar också på Business Arena varje år. Gavlefastighe
ter är en aktiv medlem och part i Marknadsplats Gävle, 
ett samarbete mellan samtliga verksamma fastighets
bolag i Gävleregionen. Samarbetet syftar till att verka 
för företagsetableringar genom att vara en väg in till 
att hitta verksamhetslokaler och att få hjälp och stöd  
i etableringsfrågor.

Kravet på bolagets avkastning efter finansiella 
poster, exklusive värdejusteringar, men före boksluts
dispositioner är 6,7 mkr varav resultatkravet för de 
kommunala fastigheterna är 4,0 mkr. 

Väsentliga händelser

•  Gavliakoncernen har under året slutfört sin 
omställningsplan där stort fokus har legat på att 
avveckla den tunga entreprenadverksamheten på 
gatuavdelningen i Markbyggarna AB. Året avslutades 
med att driftavdelningen från Gavlefastigheter 
flyttades över till Markbyggarna AB.

•  Koncernen införde under året parkeringsavgift på 
huvuddelen av Gavlefastigheters ägda tomt marks
parkeringar. Koncernens dotterbolag Gävle 
Parkerings service AB har uppdraget att övervaka 
tomtmarksparkeringarna.

•  Markbyggarna AB fick uppdraget att ta det centrala 
fordonsansvaret för Gävle kommun. Arbetet innebar 
att ta över samtliga förvaltningars personbilar och 
lätta lastbilar, totalt 295 fordon.
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Resultat och investeringar

2016 års resultat efter finansiella poster för koncernen 
uppgår till 25,5 (10,2) mnkr varav 10,7 mnkr avser 
reavinster från sålda fastigheter under året. Gavle
fastigheter visar ett resultat efter finansiella poster på 
28,5 (5,3) mnkr. Gynnsamt väderläge har gjort att 
bolaget kunnat fortsätta hålla planerat underhåll på 
en relativt hög nivå med fortsatta satsningar på yttre 
renhållning och skötsel.

Markbyggarna Gävle kommun AB redovisar ett 
resultat efter finansiella poster om 13,2 (1,7) mnkr. 
Personalkostnadsminskning som följd av omställ
ningsarbetet samt fiber till villaprojektet på uppdrag 
av Gävle energi har bidragit till resultatförbättringen. 
Omsättningsökningen är dels beroende på ökade 
beställningar från Gavlefastigheter, Fiber till villa
projektet samt fordonsansvaret.

Gävle Parkeringsservice AB redovisar ett resultat 
efter finansiella poster på 1,4 (0,3) mnkr. Vid ingången 
av 2016 förvärvade bolaget Gävle kommuns samtliga 
parkeringsautomater och övertog samtidigt via 
nyttjanderätt övervakningen av Gävles gatumark.

Gävle Flygplats AB redovisar ett resultat efter 
finansiella poster på 3,7 (1,7) mnkr. Under hösten 
fattade fullmäktige i Gävle kommun beslut om att 
Gävle flygplats skall upphöra som instrumentland
ningsflygplats. Detta beräknas vara helt genomfört 
under våren 2017.

Investeringar under året uppgår till 379,7 (319,8) 
mnkr där den allra största delen ligger inom Gavle
fastigheter.

Framtiden

Inom Gavliakoncernen fortsätter kostnaderna för 
framförallt inhyrda objekt som sedan vidareuthyrs till 
kommunal verksamhet att öka. Detta beror till stora 
delar på att Gavlefastigheter har mycket låga vakans
nivåer. Behovet är stort och ökar hela tiden och bolaget 
arbetar vidare med att hitta effektiva lösningar inom 
både eget ägt fastighetsbestånd men också med 
externt inhyrda lokaler.

Räntenivåerna är fortsatt gynnsamma, vilket 
bidrar till att hålla nere kostnaderna för koncernens 
upplåning. Under året har Gavlefastigheter erhållit 
ytterligare 200 mnkr i aktieägartillskott. Detta har 
bidragit till att bolaget kunnat lösa extern upplåning i 
motsvarande grad vilket minskar känsligheten för 
ränteförändringar. Dock har bolaget fortfarande en 
hög belåning som på grund av det höga investerings
läget förväntas öka.

Gavlefastigheter har också ett stort underhållsbe
hov på sina fastigheter vilket medför fortsatt relativt 
höga kostnader för det planerade underhållet.

Som en följd av det höga investeringsläget i Gavle
fastigheter kommer nya hyresavtal att tillkomma och 
därmed kommer omsättningen inom bolaget att 
fortsätta öka.

För Markbyggarna kommer allt större del av 
omsättningen utgöras av fastighetsskötsel och 
avhjälpande underhåll åt Gavlefastigheter. Mark och 
parkskötsel tillsammans med fordonsansvaret får en 
allt större roll i verksamheten då det större tunga 
entreprenadsidan successivt minskar i omfattning.



Målanalys

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

Medborgare och kunder

Förutsättningar skapas för en fördubbling av hamnens 
godsvolymer till 2030.  ◆
Gävle Hamn skapar förutsättningar för säkra, effektiva och 
kundanpassade logistiktjänster.  ●
Kunskap och förståelse för Gävle hamns betydelse och 
verksamhet skapas bland våra medborgare, myndigheter 
och andra intressenter.  

●

Antal anlöp samt godsvolym under höst och förvinter 
var färre/mindre än förväntat, i första hand inom 
segmentet petroleumprodukter. Detta kan hänföras 
till världsmarknadspriset på olja. Omsättningen vid 
Gävle Containerterminal har ökat med 18 procent 
under 2016 jämfört med 2015 och här spås en fortsatt 
ökning. Trenden är att fartygen blir större samt att 
containerfartygen har ökad fyllningsgrad vilket leder 
till minskade antal anlöp.

När det gäller järnväg har målvärdet uppnåtts och 
överstigit värdet med drygt 200 vagnar trots att en 
operatör  som bytt vagntyp (från 2axlig till 4axlig) på 
ett upplägg som har medfört att vagnantalet har 
halverats med samma transportarbete.

Hamnen tar emot många grupper för studiebesök, 
det är allt ifrån skolklasser till intresseorganisationer 
och myndigheter, och under året har ett 20tal besök 
genomförts.

Medarbetare

Gävle Hamns medarbetare är motiverade  
och har rätt kompetens.  ●
Ledarskapet hos Gävle Hamn präglas av  
engagemang och tydlighet.  ●

Gävle Hamn AB har genomfört en medarbetar unders
ökning under senhösten 2016. Svarsfrekvensen var  
100 procent, vilket tyder på ett högt engagemang och 
bolaget fick även ett väldigt gott resultat i under
sökningen. Resultatet visar bland annat att det är  
ett öppet klimat på arbetsplatsen och respekt för 
varandras lika värde. Medarbetaren är motiverad och 
anser sig arbeta hos en attraktiv arbetsgivare samt att 
medarbetaren känner stolthet att arbeta hos Gävle 
Hamn AB.

Sjukfrånvaron har minskat från 1,2 procent till  
0,6 procent.  

Hållbart samhälle

Gävle Hamn arbetar med helhetssyn på verksamheten och 
ständiga förbättringar för att minimera hamnens 
miljöpåverkan.  

◆
Gävle Hamns processer och arbetsmetoder säkerställer hög 
produktivitet och kvalitet.  ●

Fordonens bränsleförbrukning har sjunkit mycket 
tack vare att Gävle Hamn bytt ut i stort sett hela sin 
fordonspark till el och gasbilar. Under året har en stor 
dieseldriven kompressor bytts till eldrift, vilket ger 
förutsättningar för bättre måluppfyllelse nästa år.

Under året har Gävle Hamn identifierat och beskri
vit verksamhetens samtliga huvudprocesser samt 
stödprocesser. Enligt nuvarande plan ska systemen 
vara driftsatta under 2017 och certifieras externt 
under början av 2018.

Ekonomi

Gävle Hamn uppnår beslutade  
resultatkrav för verksamheten. ●

Fokus har under perioden legat på arbetet med 
försäljning av dotterbolaget Baltic Sea Gateway AB 
(BSG). Hela försäljningsprocessen avslutades under 
augusti. Försäljningen påverkar uppföljningen och 
målvärden som är satta.

Både EBITDA (resultat före räntor och avskriv
ningar) marginalen och EBIT (resultat före räntor) 
marginalen ligger över målet. Omstruktureringarna 
som gjorts i verksamheten har gett lägre kostnader för 
främst reparationer och underhåll samt personal. 

Intäkterna för inlagring av olja i oljebergrummen 
har forsatt legat högt hela året.

Det är stor avvikelse mot budgeten på grund av dels 
försäljning av dotterbolag, dels på grund av att två 
stora projekt inte påbörjats 2016 som planerats.
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Gävle Hamn AB koncern
Ordförande Örjan Larsson
Verkställande direktör Fredrik Svanbom

Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2016 
Utfall 
2015

Budget 
2016

Omsättning 265,6 270,7 293,6

Personalkostnader -40,0 -82,9 -85,9

Övriga kostnader -44,4 -74,3 -97,3

Avskrivningar -53,0 -56,8 -62,5

Rörelseresultat 128,2 56,7 47,9

Finansnetto -23,9 -30,7 -41,6

Resultat efter finansiella poster 104,3 26,0 6,3

Investeringar 50,3 191,0 88,5

Avgår försäljningar -0,2 -0,8

Summa nettoinvesteringar 50,1 190,2 88,5

Antal anställda 21 112
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Uppföljning av ägardirektiv

Försäljning av den operativa verksamheten i Gävle 
Hamn har genomförts. Syftet med förändringen är att 
skapa bättre möjligheter för Gävle Hamn att utvecklas. 
Ägandet och ansvaret för underhåll och utvecklingen 
av hamnens infrastruktur kommer fortfarande att 
finnas hos kommunen genom Gävle Hamn AB. Genom 
försäljningen har det skapats en plattform som gör det 
möjligt för Gävle Hamn AB att fokusera på långsiktiga 
strategiska frågor. 

Gävle Hamn AB har arbetat fram en ny marknads
strategi som dels syftar till att medvetande göra Gävle 
Hamn till ett viktig logistikt nav, dels till att lyfta 
fram sjöfarten som ett transportslag som kan ta stora 
delar av de transporter som idag går via järnväg och 
vägar.

Gävle Hamn AB, Gävle kommun och Region Gävle
borg har ett avtal med Trafikverket om elektrifiering 
av järnvägsspåret ut till Fredriksskans. Byggstart för 
projektet har påbörjats och ska vara klart 2020. 

Gävle Hamn AB fortsätter att aktivt medverka och 
stötta Elvägsprojektet. Projektet invigdes den 22 juni 
2016. Ambitionen och målsättningen är att få hela 
sträckan Borlänge/FalunGävle elektrifierad.

Bolaget har inga avkastningskrav.

Väsentliga händelser

• Efter försäljningen av dotterbolaget och utifrån de 
koncessionsavtal som tecknats med Yilport har Gävle 
Hamns roll förändrats. Ett större strategiarbete har 
därför genomförts inför de kommande 30–40 åren.

• Två större kajuppgraderingsprojekt har genomförts. 
Syftet har dels varit att förstärka befintlig kaj för att 
kunna trafikeras av den nya generationen kranar 
med högre markbelastning, dels att förstärka för att 
få ytterligare 110 meter kaj och 3 000 kvm kajnära 
upplagsyta.

• Underhållsmuddring av samtliga hamnbassänger 
har genomförts vilket inneburit att cirka 110 000 
kvm muddrats och cirka 55 000 kbm massor har 
avlägsnats. Muddringen har syftat till att säkerställa 
tillgängligheten (djupet) i samtliga hamnbassänger

Resultat och investeringar

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 104,3 
mnkr, vilket är 98 mnkr bättre än budget. Den största 
posten är 74 mnkr och avser reavinst vid försäljning  
av dotterbolaget. I övrigt så är intäkterna högre än 
budget på grund av högre intäkter än beräknat från 
inlagring i oljebergrummen. Verksamhetskostna
derna är lägre på grund av minskade hanteringskost
nader som beror på en total översyn av alla kostnader. 
Räntekostnaderna är lägre beroende på att lån 
omsatts med lägre ränta.

I jämförelse med föregående år är resultatet 
exklusive reavinsten 30 (26) mnkr, det vill säga  
4 mnkr bättre. Siffrorna är inte jämförbara på grund 
av att dotterbolaget såldes den 2 maj 2016. Trots att 
dotterbolagets resultat saknas under maj till decem
ber så är resultatet 4,3 mnkr bättre. Intäkterna har 
legat på en hög nivå på grund av inlagring av olja i 
oljebergrummen. Räntekostnaderna är lägre 2016 på 
grund av gällande ränteläge och övriga kostnader var 
höga 2015 i samband med försäljningsprocessen.

Gävle Hamn koncernen har totalt investerat  
50,1 (190,2) mnkr. De största projekten är muddring av 
hamnbassängerna, förstärkning av kajkonstruktionen 
vid kaj 5 och kaj 7, ombyggnation av infarten till 
hamnområdet, pontonbrygga till kustbevakningen, 
sektionering av hamnområdet samt avslut av om/
tillbyggnad av kontor.

Avvikelsen mellan utfall och årsbudgeten beror dels 
på försäljningen av dotterbolaget, dels på att två stora 
projekt senarelagts. Det är utbyggnad av kaj vid 
containerterminalen och en LNG terminal.

Framtiden

Konjunkturen för svensk exportindustri förväntas 
plana ut 2017, vilket påverkar Gävle Hamn ABs intäk
ter, dock i mindre grad nu efter försäljningen av 
dotterbolaget.

Finansmarknaderna tror på en fortsatt låg ränta 
under 2017, vilket är positivt med tanke på att  
15 procent av bolagets kostnader består av räntor.

Beträffande intäkter till oljebergrummen är 
bedömningen att konjunkturen för lagring börjar 
närma sig sitt slut, vilket innebär att hyresintäkterna 
kommer att minska med början kvartal 2 2017.

För att säkerställa Gävle Hamns långsiktiga 
konkurrenskraft har en långsiktig vision (masterplan 
2040) skapats.

Ett projekt för att implementera ett nytt system för 
fartygsanmälan och statistik har genomförts under 
senare delen av 2016. Syftet är att det ska bli mindre 
administration för alla parter samt att öka kvalitén  
på tjänsten.

I samband med försäljningen av dotterbolaget 
avtalades också om att tillsammans med Yilport 
utveckla en ny containerterminal, förstudie har 
genomförts under kvartal 4 2016.

Gävle Hamn AB har under 2016 påbörjat införandet 
av ett kvalitets och miljöledningssystem. Systemet 
ska vara färdigt under 2017 och systemet ska då vara 
klart att ISO certifieras.

Gävle Hamn ska i sin nya roll som enbart ägare av 
infrastrukturen fortsätta att utveckla arenor för 
samverkan med alla intressenter på området.



Gävle Vatten AB
Ordförande Ola Nilsson
Verkställande direktör Lena Blad

Målanalys

Samtliga strategiska mål har uppnåtts i sin helhet.

Medborgare och kunder

Medborgare och kunder har förtroende  
för våra VA-tjänster. ●

Under året har medborgare och kunder bjudits in till 
ett flertal informationsmöten för att få en god dialog 
och erbjudas möjlighet till delaktighet. Som ett led  
i att stärka kundservicen har bolagets kundtjänst 
förändrat sin handläggning av inkommande telefon
samtal och mail för att möta kunden snabbare och 
effektivare.

I samband med störningar i vattenleveransen till 
kunder så skickas SMS ut till alla kunder som är över 
16 år och folkbokförda i en fastighet. I september 
inträffade en stor vattenläcka som berörde samtliga 
kunder i Gävle öster om E4. Då skickades totalt  
165 000 SMS och 34 000 svarsmeddelanden med 
information om läckan.

Hemsidan har anpassats och är nu responsiv för att 
förbättra tillgängligheten för flera olika tekniska 
hjälpmedel som dator, mobiltelefoni samt läsplattor 
och liknande.

Tre gånger per år skickas ett nyhetsbrev ut till alla 
kunder. I nyhetsbrevet beskrivs vad som är aktuellt i 
kommunen, vad som har gjorts, vad som planeras att 
göras och tips för hushållen gällande vatten, avlopp 
och faktura.

Medarbetare
Gävle Vatten AB har ingen personal.

Hållbart samhälle

Gävle Vatten har en långsiktigt hållbar VA-försörjning. ●

Den fjärde och sista etappen för utbyggnad av kommu
nalt vatten och avlopp (VA) till Norrlandet har genom
förts enligt plan, hittills har cirka 1/3 del av fastighe
terna anslutits till det kommunala VAnätet.

Beredningen av dricksvattnet med ytterligare en 
mikrobiologisk barriär i form av UVljus stärks på 
Sätra vattenverk. På så vis skapas en säkrare leverans 
av vattnet till invånarna i Gävle stad.

På uppdrag av Gävle och Älvkarleby kommuner 
utreds möjligheterna att samverka för en ny vatten
produktion. Syftet är att utreda hur mycket vatten som 
finns och hur det bäst kan användas för att skapa 
nytta för invånarna i kommunerna. Samtidigt utreds 
också hur en eventuell samverkan påverkar bland 
annat taxor, ägande och markfrågor.

Havs och vattenmyndigheten har beslutat att 
GävleValboåsen är av riksintresse för vattenförsörj
ningen. Beslutet gör att dricksvattenförsörjningen i Gävle 
får samma status som andra viktiga samhällsfunktioner. 
Beslutet innebär ett ett stärkt skydd för dricksvattnet  
i framtiden vilket är mycket viktigt för att säkra en 
trygg, säker och långsiktigt hållbar VAförsörjning.

Ekonomi

Bolaget har en ekonomi i balans. ●

Effekten av den nya taxekonstruktionen för bruk
ningstaxan har sammanställts och kalibrering har 
genomförts. Förslag till eventuell justering av kon
struktionen håller på att tas fram och kommer att 
beslutas av Gävle Vattens styrelse våren 2017 för att 
därefter fastställas i respektive kommunfullmäktige. 

Uppföljning av ägardirektiv

Bolaget har inga egna ägardirektiv utan omfattas av 
ägardirektiven för Gästrike Vatten AB i tillämpliga 
delar. 

Väsentliga händelser

• Pågående utredningar för samverkande vattenpro
duktion Älvkarleby och Gävle kommun (VÄG).

• Pågående inkoppling av kommunalt VA för Norrlandet.
• Beslut (HAV) att GävleValboåsen klassas som 

riksintresse för vattenförsörjningen.
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Resultat och 
investeringar  (mnkr) Utfall 

2016 
Utfall 
2015

Budget 
2016

Omsättning 162,6 140,3 153,4

Över (-) / underuttag (+) -3,5 3,5 17,0

Personalkostnader 0,0 0,0 0,0

Övriga kostnader -142,3 -133,6 -150,1

Avskrivningar -13,5 -9,6 -14,2

Rörelseresultat 3,3 0,6 6,1

Finansnetto -3,3 -0,6 -6,1

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0

Investeringar 112,7 130,8 225,9

Avgår försäljningar 0,0 0,0 0,0

Summa nettoinvesteringar 112,7 130,8 225,9

Antal anställda 0,0 0,0 0,0
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Resultat och investeringar

Omsättningen är 9,2 mnkr högre än budgeterat. 
Brukningsintäkterna är högre än budget vilket beror 
dels på ökad försåld mängd dels på effekt av att kunder 
inte har bytt storlek på vattenmätare i samma omfatt
ning som kalkylerats. Budgeten baseras på att 17 mnkr 
ska återföras från tidigare års överuttag för att täcka 
kostnaderna. För år 2016 redovisas ett överuttag om  
3,5 mnkr vilket ger en avvikelse om 20,5 mnkr. Kostna
derna för löpande verksamhet är 4,2 mnkr lägre än 
budget vilket främst beror på att planerade åtgärder för 
strategiskt nyttjande av överuttag för skyddshöjande 
åtgärder har förskjutits i tid på grund av långa hand
läggningstider hos inskrivningsmyndighet. Kostna
derna för större underhåll är 3,6 mnkr lägre än budget 
på grund av mindre förskjutningar i tid i genomförande 
av årets större underhållsprojekt, ett antal projekt går 
över årsskiftet och slutförs under 2017. Avvikelse på 
avskrivningar och räntekostnader om 3,5 mnkr lägre än 
budget är relaterat till att planerade investeringar inte 
genomförts planenligt samt låga räntenivåer.

Årets investeringar följer inte planen. De flesta 
projekt löper över flera år varmed genomförandet 
varieras och förskjuts över tid. Ej upparbetade medel om 
109,7 mnkr av budgeten kommer att ombudgeteras till 
2017 varav merparten avser pågående exploateringar.

Framtiden

Nuvarande vattentäkter och framtida prioriterade 
vattenresurser behöver skyddas för såväl Gävle tätort 
som ytterområdena. 

För att möta den befolkningsökning som sker i Gävle 
behöver åtgärder vidtas för att få mer vatten, öka 
kapaciteten i vattenverken samt öka reningskapacite
ten vid Duvbackens reningsverk i en snabbare takt än 
vad som tidigare planerats. Omfattande satsningar 
kommer att krävas för att klara Gävles tillväxt genom 
att förstärka i VAnätet, till exempel i form av ökad 
dimensionering. En utbyggnad av VAnätet för exploa
teringar och utbyggnad av omvandlingsområden 
beräknas ske under kommande planperiod.

Avgiftsnivåerna i den nya brukningstaxan som 
infördes 1 januari 2016 för att få en rättvisare bruk
ningsavgift utifrån nytta av VAtjänster kalibrerades 
under 2016 och kan behöva justeras för 2017 utöver en 
taxehöjning. Under planperioden planeras en översyn 
av konstruktion för anläggningstaxan för fastställelse 
i fullmäktige och ett preliminärt införande från 2019. 
Kostnadsutvecklingen under perioden beror delvis  
på återföring till VAkollektivet av tidigare års över
uttag. Återföringen sker genom en strategisk plane
ring för ett bra nyttjande av dessa resurser för hela 
VAkollektivet. Återföring sker genom tre fokus
områden, återhållsamma taxehöjningar, kvalitets
höjande åtgärder och skyddshöjande åtgärder.

Kostnadsökningar sker även till följd av genom  förda 
investeringar vilket ger ökade kapitalkostnader som följd.

Utifrån nu kända förutsättningar beräknas taxe
justering i storleksordningen cirka 15 procent per år 
under 2018–2020. Behovet av taxejusteringar är främst 
en följd av ökade kapitalkostnader av planerade 
investeringar och exploateringar.
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Övriga innehav

I avsnittet Legal struktur redovisas de organisationer 
som ingår i kommunkoncernen. De indelas i grup
perna nämnder med tillhörande förvaltning, Gävle 
Stadshus AB, Vattenbolagen, försäkringsbolag, 
kommunalförbund och övriga innehav.

I gruppen "övriga innehav" redovisas de bolag som 
inte konsolideras i den sammanställda redovisningen.  

I gruppen ingår också  verksamhet som bedrivs  
i form av gemensam nämnd tillsammans med  
andra kommuner och/eller Region Gävleborg. I  
tabellen nedan redovisas även Samordningsförbundet  
Gävleborg, vilket är ett kommunalförbund, då denna 
inte heller konsolideras i den sammanställda  
redo visningen.

Resultat och investeringar  
  Utfall  

2016
Utfall  
2015 Budget 2016 Intäkter Kostnader

Gävle 
Kommuns 

andel

Kommunalförbund, resultatet redovisas i mnkr

Samordningsförbundet Gävleborg 1 671,1 1 279,6 0,0 7 198,8 -5 527,7 9 %

Övriga innehav, resultatet redovisas i tkr

Stiftelsen Fonden för större arbetarbostäder 130,7 972,4 0,0 4 656,6 -4 525,9 -

Stiftelsen Fonden för mindre arbetarbostäder * 488,1 0,0 -

Ostkustbanan AB 183,0 -144,0 0,0 3 000,0 -2 817,0 9 %

Visit Hälsingland Gästrikland AB 58,1 68,3 0,0 1 201,0 -1 142,9 25 %

Företagshälsovårdsnämnd (gemensam nämnd) 581,8 1 387,0 0,0 25 815,5 -25 233,7 37 %

Välfärd - Hjälpmedel - RegNetnämnd  
(gemensam nämnd) 1 240,1 -398,0 0,0 114 905,4 -113 665,3

* Stiftelsen lämnar in årsredovisning 2016 senast 201703.

Samordningsförbundet 
Gävleborg
Samordningsförbundets ändamål 
är att inom det geografiska 
området för Gävleborgs län svara 
för en finansi ell samordning inom 
re hab ili teringsområdet, genom 
sam verkan underlätta och förbättra 
möjlig heterna till egen försörjning 
för individer som är i behov av 
sam ordnade rehabiliteringsinsat
ser samt att arbeta med samord
nade förebyggande insatser.
Ägarna/medlemmarna: Arbetsför
medlingen, Försäkringskassan, 
Region Gävleborg, kommunerna 
Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, 
Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, 
Ovanåker, Sandviken och  
Söderhamn.
Stiftelsen Fonden  
för större arbetarbostäder 
Fastigheterna är Vallbacken 7:4, 7:7 
och 7:8. Fastigheternas adresser är 
Borgmästarplan 4, Luthergatan 2A 
och 2B, Gustavsgatan 1A, 1B och 1C 
och Bergsgatan 57. 

Stiftelsen Fonden  
för mindre arbetarbostäder 
Fastigheter i kvarteret Visheten i 
Gävle med därpå uppförda två 
byggnader med 51 lägenheter 
upplåtna med hyresrätt. Fastighe

ternas adress är Gustavsgatan 5A 
och Brunnsgatan 41 A–B.

Ostkustbanan AB 
Bolagets uppdrag är att påskynda 
utbyggnaden av dubbelspår på 
bandelen Härnösand–Gävle. Bolaget 
jobbar också med aktiviteter som 
aktiviteter som visar Norrland, 
Sverige och Europa och vilken effekt 
en förbättrad kustjärnväg har för 
arbetspendlingen, kompetensför
sörjningen, näringslivsutveck
lingen och hela Sveriges tillväxt. 
Ägarna/medlemmarna: Region 
Gävleborg, Region Västernorrland 
och kommunerna Gävle, Söder
hamn, Hudiksvall, Nordanstig, 
Sundsvall, Härnösand, Kramfors 
och Örnsköldsvik.

Visit Hälsingland Gästrikland AB
Företaget skall bedriva försäljning 
och marknadsföring av det turis
tiska utbudet inom Hälsingland 
och Gästrikland. Bolaget skall 
dessutom utveckla turism och 
besöksnäringen inom regionen 
samt därmed förenlig verksamhet. 
Bolaget ska bedriva verksamhet 
med iakttagande av kommunal 
lokaliserings, likställighets och 
självkostnadsprincip.

Ägarna/medlemmarna: Gävle 
kommun, Nordanstigs kommun 
och Visit Glada Hudik AB.

Företagshälsovårdsnämnd
Inom ramen för givna riktlinjer 
och med optimalt resursutnytt
jande erbjuda medlemsorga
nisationernas anställda en  
god företagshälsovård.
Ägarna/medlemmarna: Region 
Gävleborg, Kommunerna Bollnäs, 
Gävle, Ovanåker, Ockelbo och 
Hudiksvall.

Välfärd – Hjälpmedel – 
RegNetnämnd 
Hjälpmedel SAM utför tjänster samt 
säljer och hyr ut produkter inom 
hjälpmedelsområdet för personer 
som har rörelsehinder, tal och 
språksvårigheter samt kognitiva 
och medicinska funktionsnedsätt
ningar. Bredbandsnätet RegNet 
binder samman stadsnätet i länets 
tätorter. HelGebibliotek erbjuder 
invånarna bättre biblioteksservice 
och använder bibliotekens resurser 
på ett mer ändamålsenligt sätt.  
Ägarna/medlemmarna: 
Kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, 
Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, 
Ockelbo, Ovanåker, Sandviken, 
Söderhamn och Region Gävleborg.
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Lagar och normgivning
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal 
redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR). Undantag redovisas under Avvikelse från 
redovisningsprinciper. Redovisningen för kommunens bolag 
upp rättas i enlighet med Årsredovisningslagen och även enligt 
Bokföringsnämndens Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR2012:1. Koncernföretagens redovisningsprinciper är 
justerade till de kommunala regelverken före konsolidering. 

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt rekommen-
dation RKR 8.2 Sammanställd redovisning. I den sammanställda 
redovisningen ingår kommunens förvaltningar, kommunalförbund, 
Gävle Stadshuskoncernen och Gävle Vatten AB samt intressebolag  
i vilka kommunen har en röstandel om minst 20 procent. Kommun-
koncernens ägarandelar framgår av not 16.

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvs-
metoden och med proportionell konsolidering med undantag av 
kommunens andelar i det delägda kommunala försäkrings bolaget 
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB. Bolaget ingår  
istället i proportion till faktiskt ägd substans för att ge en mer 
rättvisande bild. 

Med förvärvsmetoden menas att förvärvat eget kapital  
elimineras, vilket innebär att endast intjänat kapital efter förvärvet 
räknas in i kommunkoncernens egna kapital. Om aktiernas 
anskaffningsvärde överstiger värdet av nettotillgångarna redovisas 
skillnaden som koncernmässig goodwill. 

Proportionell konsolidering innebär att delägda bolag intas  
i den sammanställda redovisningen i proportion till ägd andel. 
Koncerninterna transaktioner såsom intäkter och kostnader, 
fordringar och skulder samt internvinster elimineras i sin helhet.

Periodiseringar av inkomster och utgifter har gjorts enligt god 
redo vis ningssed. Tillgångar och skulder har upptagits till an skaff-
nings värde där inget annat anges. I balansräkningen uppdelas de 
obeskattade reserverna i en del som uppskjuten skatt under 
av sätt ningar och en del under eget kapital.

Till och med 2015 har det på koncernnivå gjorts korrigeringar av 
anslutningsavgifter avseende elnät innebärande att anslutningsav-
gifterna tagits upp som en förutbetald intäkt och redovisats bland 
långfristiga skulder och periodiserats över nyttjandeperioden. 
Intäkterna redovisas nu enligt avtalens innebörd, det vill säga när 
anslutningen är klar, och årlig nedskrivningsprövning sker. Den 
ändrade redovisningsprincipen ger en justeringspost inom eget 
kapital på 99,8 mkr. Se not 22.

Intäkter
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter redovisas  
i enlighet med rekommendation RKR 4:2. Det innebär att skatte-
intäkten redovisas det år den beskattningsbara inkomsten intjänas 
av den skattskyldige. Periodisering görs baserat på Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL:s) decemberprognos.

Övriga intäkter
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de 
ekonomiska fördelarna kommer kommunen tillgodo och intäkterna 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. RKR 18 Redovisning av  
intäkter tillämpas. Rekommendationen innebär att statsbidrag  
till anläggningstilgångar tas upp som förutbetald intäkt och  
redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över  
respektive anläggnings nyttjandeperiod.

Kostnader
Avskrivningar
Avskrivningar av materiella an läggningstillgångar görs med linjär 
av skrivning utifrån beräknad nyttjandeperiod baserad på 
anskaffnings värdet exklusive eventuellt restvärde. Tillgångar  
i form av mark, konst och pågående arbeten skrivs inte av.

Avskrivningstider
Följande avskrivningstider tillämpas:
Goodwill 5–10 år
Övriga immateriella tillgångar  3–10 år
Byggnader och tekniska anläggningar  10–125 år
Fordon, maskiner och inventarier  3–20 år

Omprövning av nyttjandeperiod sker om det finns omständigheter 
som pekar på ett behov, till exempel vid verksamhetsförändringar, 
teknikskiften och organisationsförändringar. 

Avskrivningsmetod
Linjär avskrivning tillämpas. Avskrivning påbörjas när tillgången tas  
i bruk. Gränsdragning mellan kostnad och investering: Tillgångar 
avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjande-
period om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om  
be loppet överstiger gränsen för min dre värde. Gränsen för mindre 
värde har satts till ett halvt basbelopp och gäller som gemen sam 
gräns för materiella och im materi ella tillgångar.

Såväl bolagen som kommunen använder komponentavskriv-
ningar som avskrivningsmetod. Det innebär att en anläggningstill-
gång som har betydande delar med väsentligt skilda nyttjandepe-
rioder skall delas upp på dessa komponenter och varje komponent 
skall skrivas av var för sig över nyttjandeperioden. På kommunen 
tillämpas metoden på investeringar gjorda 2016 och senare.

Lånekostnader
Lånekostnader redovisas enligt huvudregeln vilket innebär att låne- 
kostnaderna belastar resultatet för den period som de hänför sig till.

Säkringsredovisning
Gävle kommun och Gävle Stadshus AB uppfyller villkoren försäk-
ringsredovisning. Det innebär att RKRs rekommendation nr 20 
Redovisning av finansiella tillgångar och skulder samt RKRs 
rekommendation nr 21 Redovisning av derivat och säkringsredovis-
ning tillämpas.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas i not 3 till resultaträkningen. 
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan före-
kommande. Dessutom redovisas alltid kommunens realisations-
vinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter vid 
tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelse-
störande.
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Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar har upptagits till anskaffningsvärde 
med tillägg för värdehöjande investeringar efter avdrag för 
planmässiga avskrivningar och gjorda nedskrivningar. Omklassi-
ficering av statsbidrag och anslutningsavgifter till investeringar från 
och med 2010 innebär att anskaffningsvärde och ackumulerade 
avskrivningar för anläggningstillgångar ökat och att en mot-
svarande skuld redovisas bland långfristiga skulder. Redovisning  
av hyres-/leasingavtal enligt RKR 13.2 tillämpas.

Finansiella anläggningstillgångar
Kommunens placering i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings 
AB är klassificerad som anläggningstillgång. Detta regleras i av 
fullmäktige antaget reglemente KF § 57/2010. Samtliga placerings-
medel är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
marknadsvärdet. 

Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till 
det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.

Omsättningstillgångar
Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, det vill säga, till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaff-
ningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt hänförliga till 
inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade 
försäljningspriset i den löpande verksamheten med avdrag för 
uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma 
en försäljning.

Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av först-in, 
först-ut-metoden (FIFU).

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än tolv månader efter balansdagen 
redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättnings-
tillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 
prövning beräknas bli betalt.

Avsättningar
Deponi
Avsättningar för deponi har tagits upp till det belopp som bedöms 
krävas för att reglera förpliktelserna.

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är 
beräknade enligt RIPS07.

Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i 
kommunkoncernen beräknas enligt försäkringstekniska grunder.

Kommunen redovisar i enlighet med de revideringar RKR gjort  
i rekommendation 2.2 Särskild avtalspension, visstidspension och 
omställningsstöd m m samt 17.1 Värdering av och upplysning om 
pensionsförpliktelser.

Avvikelse från redovisningsprinciper
RKR 8.2 Sammanställd redovisning
Huvudmetoden innebär att varje enskilt koncernföretag konsoli-
deras var för sig. En alternativ regel tillåter att civilrättsliga 
underkoncerner konsolideras, vilket görs beträffande Gävle 
Stadshuskoncernen, koncernen Gästrike Återvinnare och 
Samkrafts koncernen. För att ge en mer rättvisande bild redovisas 
det delägda kommunala försäkringsbolaget Kommungaranti 
Skandinavien Försäkrings AB utifrån faktiskt ägd substans istället 
för proportionell ägarandel. Kommunens stiftelser ingår från och 
med 2010 inte i den sammanställda redovisningen på grund av 
ringa inverkan.

RKR 23 Bestämmelser om löpande bokföring etc
Kommunen har inte anpassat redovisning till RKR 23 Bestämmelser 
om löpande bokföring etc. Systemdokumentation med behand-
lingshistorik finns ej framtagen med erforderlig utformning.

Övriga upplysningar 
Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser
Avstämning har skett i enlighet med transparensdirektivet Lag 
(2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser mm, som ställer 
krav på öppen och separat redovisning i offentliga företag. 
Resultatet från avstämningen visar att inget av företagen i Gävle 
kommun omfattas av lagkraven.



89Ordlista och definitioner

Ordlista och definitioner

Anläggningstillgångar
Tillgångar för stadigvarande bruk. Immateriella, materiella och 
finansiella tillgångar.

Avskrivning
Anskaffningskostnaden för anläggningstillgångar fördelas över flera 
redovisningsperioder med hänsyn till tillgångens ekonomiska 
livslängd. 

Aktualiseringsgrad
Underlaget för beräkningen av pensionsförpliktelser jämfört med en 
uppdaterad personakt för anställningar med avseende på pensions-
grundande anställningar.

Balanskravet
Enligt kommunallagen (1991:900) skall budgeten upprättas så att 
intäkterna överstiger kostnaderna. Vid beräkning av balanskravet 
skall realisationsvinster avräknas årets resultat.

Kassaflödesanalys
Visar varifrån pengarna har kommit och vad de använts till uppdelat 
på den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och 
finansierings verk samheten. 

Kommunalt uppdragsföretag
Annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommu-
nallagen kap 3 §19 överlämnat en kommunal angelägenhet. 
• Där det finns ett avtal mellan kommunen och producenten om 

att denna ska bedriva kommunal verksamhet eller delverksam-
het av större omfattning.

• Där kommunen har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds 
kommunmedborgarna.

• Där verksamheten annars skulle ha utförts i egen regi.

Till entreprenader räknas inte verksamhet som köps av annan 
kommun. Friskolor definieras inte som kommunal entreprenad 
även om de har kommunal finansi ering eftersom de tillkommer 
genom avtal med staten. I nämnders och styrelsers verksamhets-
berättelser har vissa uppgifter lämnats kring omfattningen av 
kommunala uppdragsföretag.

Nämnders och styrelsers köp av huvudverksamhet sker främst 
inom omvårdnadsnämnden och socialnämnden.

K3
Är ett redovisningsregelverk från 2014 som omfattar större företag, 
det vill säga över 50 anställda i genomsnitt, över 40 miljoner kronor 
i balansomslutning och över 80 miljoner i omsättning.

Kommunbidrag
Respektive nämnds del av kommunens skatteintäkter och 
statsbidrag.

Komponentavskrivningar
K3-regelverket kräver att ett företags anläggningstillgång som har 
betydande delar med väsentligt skilda nyttjandeperioder skall delas 
upp på dessa komponenter och varje komponent skall skrivas av var 
för sig över nyttjandeperioden.

Kommunen ska också tillämpa komponentavskrivning. Det finns 
reglerat i RKRs rekommendation 11.4.

Kortfristiga fordringar
Fordringar som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.

Kortfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.

Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt. Relationen mellan omsättnings-
tillgångar och kortfristiga skulder.

LOV
Lagen om valfrihetssystem. (2008:962) Är ett regelverk som 
beskriver hur valfrihet kan möjliggöras genom att erbjuda 
alternativa leverantörer att leverera välfärdstjänster inom dessa 
områden.

Långfristiga fordringar
Fordringar som förfaller till betalning senare än ett år från 
balansdagen.

Långfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning senare än ett år från  
balansdagen.

NKI
Nöjd kund index, ett index för kundnöjdhet som mäter hur nöjda 
kunderna är med det företag/den kommun de har kontakt med.

Proforma
Tidigare periods räkenskaper som omräknats för att få jämför-
barhet mellan perioderna. Ändrade redovisningsprinciper är en 
anledning till att proforma upprättas.

RKR
Rådet för kommunal redovisning, är ett normgivande organ som 
har som huvuduppgift att främja och utveckla god redovisningssed 
i kommuner, landsting och kommunalförbund i enlighet med lagen 
om kommunal redovisning.

Skattefinansierad verksamhet
Verksamhet vars kostnader finansieras via kommunalskatten.

Soliditet I
Andel eget kapital av de totala tillgångarna. Mäter kommunens 
betalningsförmåga och uthållighet på längre sikt. 

Soliditet II
Justerad för förmedlade lån till kommunala bolag samt den del av 
det egna kapitalet som motsvarar ansvarsförbindelsen för 
pensionsåtagandet.

Taxefinansierad verksamhet
Verksamhet vars kostnader finansieras av taxor och avgifter från de 
som nyttjar tjänsterna, exempelvis vatten och avlopp.



Resultaträkningar  (mnkr) Koncernen 
2016

 
Koncernen 

2015
Kommunen 

2016
Kommunen 

2015

Verksamhetens intäkter Not 1, 3 3 835,6 4 007,4 1330,0 1 134,8

Verksamhetens kostnader Not 2, 3 -7 739,7 -7 379,8 -6 353,6 -5 981,3

Avskrivningar och nedskrivningar Not 3, 4 -677,1 -680,0 -105,1 -92,0

Verksamhetens nettokostnader -4 581,2 -4 052,4 -5 128,7 -4 938,5

Skatteintäkter Not 5 4 537,4 4 333,9 4 537,4 4 333,9

Generella statsbidrag och utjämning Not 3, 6 875,4 732,9 875,4 732,9

Finansiella intäkter Not 3, 7 63,4 69,4 191,6 232,1

Finansiella kostnader Not 3, 8 -134,0 -178,9 -105,8 -146,8

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 761,0 904,9 369,9 213,6

Skatter Not 9 -68,9 -52,0

Årets resultat Not 10 692,1 852,9 369,9 213,6

Varav hänförligt till minoriteten 1,1 0,2

Varav hänförligt till Gävle kommunkoncern 691,0 852,7

Balansräkningar  (mnkr)
Koncernen 

2016

 
Koncernen 

2015
Kommunen 

2016
Kommunen 

2015Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Not 11 24,1 26,5 5,0 5,3

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 12 8 736,3 8 570,2 1 390,4 1 314,9

Fordon, maskiner och inventarier Not 13 3 169,7 2 974,9 149,3 152,2

Pågående nyanläggningar Not 14 1 111,2 869,6 0,0 0,0

Finansiella anläggningstillgångar Not 15–17 1 222,6 1 264,5 7 763,1 7 823,4

Summa anläggningstillgångar 14 263,9 13 705,7 9 307,8 9 295,8

Omsättningstillgångar

Förråd och lager 31,3 35,6 1,8 0,8

Exploateringsfastigheter Not 18 57,6 55,1 57,6 55,1

Kortfristiga fordringar Not 19 581,7 540,1 893,9 869,6

Kortfristiga placeringar Not 20 1,5 0,0 0,0 0,0

Kassa och bank Not 21 612,4 638,5 396,4 510,4

Summa omsättningstillgångar 1 284,5 1 269,3 1 349,7 1 435,9

Summa tillgångar 15 548,4 14 975,0 10 657,5 10 731,7

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital  5 747,2 4 894,5 4 088,0 3 874,4

Justeringsposter Eget kapital 82,1 0,0

Årets resultat 691,0 852,7 369,9 213,6

Summa eget kapital Not 22 6 520,3 5 747,2 4 457,9 4 088,0

Minoritetsintresse 46,4 42,0

Avsättningar för pensioner och liknande avsättningar Not 23 490,4 452,3 430,0 391,5

Andra avsättningar Not 24 597,7 544,2 114,6 119,1

Summa avsättningar 1 088,1 996,5 544,6 510,6

Långfristiga skulder Not 25 6 188,7 6 599,5 4 570,6 4 998,7

Kortfristiga skulder Not 26 1 704,9 1 589,8 1 084,4 1 134,4

Summa skulder 7 893,6 8 189,3 5 655,0 6 133,1

Summa eget kapital,  
avsättningar och skulder

15 548,4 14 975,0 10 657,5 10 731,7

Panter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter Not 27 274,5 206,0 - -

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen Not 28 2 096,2 2 218,8 2 084,2 2 169,2

Övriga ansvarsförbindelser Not 28 854,9 709,9 830,4 707,0
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Kassaflödesanalyser  (mnkr) 
Koncernen 

2016

 
Koncernen 

2015
Kommunen 

2016
Kommunen 

2015Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster Not 1–10 761,0 904,9 369,9 213,6

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar (+) Not 4,8 677,1 680,0 105,1 92,0

Avsättningar (+) Not 23–24 45,3 39,6 33,9 13,9

Realisationsresultat (+,-) Not 1, 2, 3 -161,5 -405,0 -63,0 -15,5

Anpassning till RKR20 12,5 -45,6

Övriga ej likvidpåverkande poster -8,5 -20,0

Betald skatt -45,3 -38,5

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 1 280,6 1 115,4 445,9 304,0

Förändring i rörelsekapital
Ökning (-)/minskning (+) förråd/lager/
exploateringsfastigheter Not 18 1,8 -7,7 -3,5 -13,7

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar -74,4 57,9 -24,3 -216,7

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 137,5 150,1 -50,0 144,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 345,5 1 315,7 368,1 217,8

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar (-) Not 11 -4,0 -2,1 -1,1 0,0

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar (+) Not 11 0,0 0,4 0,0 0,0

Investering i materiella anläggningstillgångar (-) Not 12–14 -1 482,4 -1 329,3 -194,8 -148,9

Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+) Not 12–14 217,9 567,3 81,6 25,6

Försäljning av dotterföretag (+) 167,1 0,0

Investering i finansiella tillgångar (-) Not 15–17 -28,9 -9,5 -200,0 -318,9

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar (+) Not 15–17 39,6 0,8 260,3 663,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 090,7 -772,4 -54,0 221,2

Finansieringsverksamheten

Aktieutdelning -1,8 -0,9 0,0 0,0

Nyupptagna lån (+)/amortering av lån (-) Not 25 -277,6 -642,2 -431,2 -584,7

Förutbetalda investeringsbidrag 0,0 18,1 3,1 18,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -279,4 -625,0 -428,1 -566,6

Årets kassaflöde -24,6 -81,7 -114,0 -127,6

Likvida medel vid årets början Not 21 638,5 720,2 510,4 638,0

Likvida medel vid årets slut Not 21, 22 613,9 638,5 396,4 510,4
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Noter  (mnkr) Koncernen 
2016

Koncernen 
2015

Kommunen 
2016

Kommunen 
2015

Not 1. Verksamhetens intäkter

Försäljning 2 487,7 2 557,1 55,9 53,3

Taxor och avgifter 245,5 253,4 245,5 253,4

Hyror och arrenden 126,2 121,5 126,2 121,5

Driftbidrag 647,6 561,4 647,6 561,4

Försäljning av verksamheter och entreprenader 185,7 93,8 111,9 93,8

Exploateringsresultat 74,6 35,9 74,6 35,9

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 68,3 384,3 68,3 15,5

Summa verksamhetens intäkter 3 835,6 4 007,4 1 330,0 1 134,8

Not 2. Verksamhetens kostnader

Personalkostnader -4 164,3 -3 969,3 -3 624,2 -3 396,4

Bidrag och transfereringar -245,2 -237,1 -245,2 -237,1

Köp av verksamheter och entreprenader -1 069,4 -1 003,8 -1 069,4 -1 003,8

Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader -733,1 -694,3 -733,1 -694,3

Övrigt material och tjänster mm -1 522,4 -1 475,3 -676,4 -649,7

Realisationsresultat vid försäljning och avyttring av anläggningstillgångar -5,3 0,0 -5,3 0,0

Summa verksamhetens kostnader -7 739,7 -7 379,8 -6 353,6 -5 981,3

Leasingkostnader, operationella

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

Fast egendom:

Koncerninterna Leasegivare

Inom 1 år 255,9

Senare än 1 år men inom 5 år 783,6

Senare än 5 år 1 425,4

Summa koncerninterna leasegivare 2 464,9

Externa Leasegivare

Inom 1 år 59,8 46,2

Senare än 1 år men inom 5 år 203,3 167,7

Senare än 5 år 205,1 140,8

Summa externa leasegivare 468,2 354,7

Summa fast egendom 468,2 2 819,6

Lös egendom:

Inom 1 år 47,2 43,8 39,9

Senare än 1 år men inom 5 år 32,4 26,0 29,2

Senare än 5 år 0,0 0,0 0,0

Summa lös egendom 79,6 69,8 69,1

Not 3. Jämförelsestörande poster

Nedskrivningar anläggningstillgångar och finansiella tillgångar -25,5 -58,1 -14,0 -0,6

Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar 152,3 405,0 63,0 15,5

Realisationsresultat finansiella anläggningstillgångar 10,5 0,0 0,0 0,0

Exploateringsresultat 74,6 35,9 74,6 35,9

Medel med anledning av flyktingsituationen 60,8 5,1 60,8 5,1

Bidrag för ökat byggande 26,8 0,0 26,8 0,0

Återbetalning FORA 0,0 36,2 0,0 36,2

Infriande/återbetalning av borgensförbindelse Samkraft AB 9,3 0,0 9,3 -14,7

Utdelning Kommuninvest 10,8 0,0 10,8 0,0

Summa jämförelsestörande poster 319,6 424,1 231,3 77,4

Not 4. Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan -665,6 -626,9 -91,1 -91,4

Nedskrivningar -11,5 -62,5 -14,0 -0,6

Återförda nedskrivningar 0,0 9,4

Summa avskrivningar och nedskrivningar -677,1 -680,0 -105,1 -92,0

Not 5. Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 4 553,7 4 337,2 4 553,7 4 337,2

Preliminär slutavräkning innevarande år -16,6 4,2 -16,6 4,2

Slutavräkningsdifferens föregående år 0,3 -7,5 0,3 -7,5

Summa skatteintäkter 4 537,4 4 333,9 4 537,4 4 333,9



Koncernen 
2016

Koncernen 
2015

Kommunen 
2016

Kommunen 
2015

Not 6. Generella statsbidrag och utjämning

Strukturbidrag 0,0 10,2 0,0 10,2

Fastighetsavgifter 164,3 159,6 164,3 159,6

LSS-utjämning -19,7 -24,8 -19,7 -24,8

Inkomstutjämningsbidrag 728,8 678,5 728,8 678,5

Kostnadsutjämning -82,3 -99,3 -82,3 -99,3

Regleringsavgift -3,3 -3,8 -3,3 -3,8

Särskild kompensation för höjda socialavgifter 0,0 7,4 0,0 7,4

Medel med anledning av flyktingsituationen 60,8 5,1 60,8 5,1

Bidrag för ökat byggande 26,8 0,0 26,8 0,0

Summa generella statsbidrag och utjämning 875,4 732,9 875,4 732,9

Not 7. Finansiella intäkter

Ränteintäkter från koncernföretag - - 161,0 206,7

Ränteintäkter 9,5 11,1 -0,2 15,4

Resultat från andelar koncernföretag 29,8 0,0 30,8 10,0

Övriga finansiella intäkter 24,1 58,3 0,0 0,0

Summa finansiella intäkter 63,4 69,4 191,6 232,1

Not 8. Finansiella kostnader

Räntekostnader lån -116,9 -168,3 -95,3 -128,2

Räntekostnader pensionsskuld -4,6 -6,6 -4,6 -6,6

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar -4,9 8,0 -0,4 0,0

Övriga finansiella kostnader -7,6 -12,0 -5,5 -12,0

Summa finansiella kostnader -134,0 -178,9 -105,8 -146,8

Not 9. Skatter

Aktuell skatt -45,3 -38,5 - -

Uppskjuten skatt -23,6 -13,5 - -

Summa skatter -68,9 -52,0 - -

Not 10. Avstämning mot balanskravet för kommuner

Årets resultat - - 369,9 213,6

Realisationsvinster - - -63,0 -15,5

Årets resultat avstämt mot balanskravet - - 306,9 198,1

Not 11. Immateriella anläggningstillgångar

Redovisat värde vid årets början 26,5 29,7 5,3 6,7

Årets investeringar 5,1 3,0 1,1

Avyttring -1,8 -0,4

Årets avskrivningar -5,7 -5,8 -1,4 -1,4

Redovisat värde vid årets slut 24,1 26,5 5,0 5,3

Varav goodwill

Anskaffningsvärde 26,9 26,9 - -

Ackumulerade avskrivningar -16,6 -14,9 - -

Redovisat värde 10,3 12,0 - -

Varav övriga immateriella tillgångar

Anskaffningsvärde 47,4 43,2 10,4 9,6

Ackumulerade avskrivningar -33,6 -28,7 -5,4 -4,3

Redovisat värde 13,8 14,5 5,0 5,3
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Koncernen 
2016

Koncernen 
2015

Kommunen 
2016

Kommunen 
2015

Not 12. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets början 8 570,2 8 488,9 1 314,9 1 276,9

Årets investeringar 424,4 617,5 140,2 94,5

Omklassificering till omsättningstillgångar 0,0 0,0 -6,9 0,0

Överföring från annan kategori 191,7 0,4 -1,1 0,0

Anskaffning via förvärv av dotterbolag 85,0

Avyttringar och utrangeringar -154,7 -210,3 -7,1 -10,0

Försäljning av dotterbolag -48,9

Årets avskrivningar -340,0 -332,5 -43,9 -46,5

Årets nedskrivningar -17,2 6,2 -5,7 0,0

Återförd nedskrivning 25,8

Redovisat värde vid årets slut 8 736,3 8 570,2 1 390,4 1 314,9

Anskaffningsvärden 13 444,4 12 743,3 2 388,0 2 288,1

Ackumulerade av- och nedskrivningar -4 708,1 -4 173,1 -997,6 -973,2

Redovisat värde 8 736,3 8 570,2 1 390,4 1 314,9

Not 13. Fordon, maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets början 2 967,4 2 985,6 144,7 134,6

Årets investeringar 396,0 247,9 50,3 54,4

Omklassificering -148,6 7,1 0,0 0,0

Överföring från/till annan kategori 196,1 25,6 1,2 0,0

Avyttringar och utrangeringar 95,9 -4,9 -4,6 -0,2

Försäljning av dotterbolag -43,4

Årets avskrivningar -261,6 -265,8 -45,3 -43,5

Årets nedskrivningar -42,1 -28,1 -0,1 -0,6

Redovisat värde vid årets slut  3 159,7 2 967,4 146,2 144,7

Anskaffningsvärden  6 541,4 6 045,4 991,4 971,5

Ackumulerade av- och nedskrivningar  -3 381,7 -3078 -845,2 -826,8

Redovisat värde  3 159,7 2 967,4 146,2 144,7

Leasingavtal

Redovisat värde vid årets början 7,5 7,5

Årets investeringar 11,2 4,2

Årets avskrivningar -0,5 -0,4

Årets nedskrivningar -8,2 -8,2

Redovisat värde vid årets slut 10,0 7,5 3,1 7,5

Redovisat värde totalt 3 169,7 2 974,9 149,3 152,2

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år

Totala minimileaseavgifter 10,2 7,7 3,2 7,7

Framtida finansiella kostnader -0,2 -0,2 -0,1 -0,2

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 10,0 7,5 3,1 7,5

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:

Inom 1 år 1,8 1,4 0,6 1,4

Senare än 1 år men inom 5 år 8,2 6,1 2,5 6,1

Senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0

Not 14. Pågående nyanläggningar

Redovisat värde vid årets början  869,6 446,3 - -

Årets investeringar 1 147,3 1 139,0 - -

Övrig förändring nedskrivning 0,0 -3,0 - -

Omklassificering -14,0 0,0 - -

Överföring till annan kategori -891,7 -712,7 - -

Redovisat värde vid årets slut 1 111,2 869,6 - -

Not 15. Aktier och andelar

Redovisat värde vid årets början 24,8 8,8 1 400,1  1 081,2

Årets investeringar 0,0 18,8 0,0 0,0

Lämnade aktieägartillskott 0,0 0,0 200,0 318,9

Omklassificeringar/övriga förändringar -3,3 -2,8 -3,1 0,0

Redovisat värde vid årets slut 21,5 24,8 1 597,0 1 400,1

varav Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB 708,7 708,7



Koncernen 
2016

Koncernen 
2015

Kommunen 
2016

Kommunen 
2015

Not 16. Specifikation av aktier och andelar

(se även Sammanställning koncernen)

Koncernbolag
Organisations- 

nummer

Kommunen
Röstandel  

(%)

Kommunen 
redovisat  

värde 2016

Gävle Stadshus AB 556507-1700 100 816,0

Gästrike Ekogas AB 556036-0785 49

Bomhus Energi AB 556793-5217 50

     Samkraft AB 556754-5644 27

Gästrike Vatten AB 556751-1661 70 3,5

Gävle Vatten AB 556751-1646 100 40,0

Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB 516401-8359 50 708,7

Svenska Kommun Försäkrings AB 516406-0039 27 7,5

Gästrike Återvinnare 222000-1339 61

     Gästrike Ekogas AB 556036-0785 30

Gästrike Räddningstjänst 222000-0778 54

Inköp Gävleborg 222000-2311 37

Summa koncernbolag 1 575,7

Övriga aktier och andelar

Koncernen 
redovisat  

värde 2016

Kommunen 
redovisat  

värde 2016

Övriga aktier och andelar

Kommuninvest med flera 21,2 21,2

Andra aktier och andelar 0,3 0,1

Summa övriga aktier och andelar 21,5 21,3

Summa aktier och andelar 21,5 1 597,0

Not 17. Långfristiga fordringar

Förmedlade lån till koncernföretag 4 528,5 4 761,8

Övrig utlåning till koncernföretag 1 510,0 1 528,5

Övriga fordringar koncernföretag 1,5 6,2

Lån Bomhus Energi AB 35,4 38,1

Lån Gästrike Återvinnare AB 15,6 39,1

Lån till Läkerol Arena 108,7 109,4 108,7 109,4

Lån till Bomhus Folkets Hus 5,9 5,9 5,9 5,9

Obligationer och andra värdepapper 68,3 73,5 11,5 11,5

Placeringstillgångar, pensioner 925,4 913,4

Uppskjuten skattefordran 6,0 24,9

Övriga långfristiga fordringar 35,8 35,4

Summa långfristiga fordringar 1 201,1 1 239,7 6 166,1 6 423,3

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 222,6 1 264,5 7 763,1 7 823,4

Not 18. Exploateringsfastigheter

Redovisat värde vid årets början 55,1 41,4 55,1 41,4

Årets investeringar 10,4 17,1 10,4 17,1

Omklassificering från anläggningstillgång 6,9 0,0 6,9 0,0

Försäljning av exploateringsfastigheter -14,8 -3,4 -14,8 -3,4

Redovisat värde vid årets slut 57,6 55,1 57,6 55,1

Not 19. Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 165,2 161,2 52,5 50,1

Kortfristiga fordringar koncernföretag 424,6 455,2

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 308,8 284,1 282,8 312,1

Övriga kortfristiga fordringar 107,7 94,8 134,0 52,2

Summa kortfristiga fordringar 581,7 540,1 893,9 869,6

Not 20. Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 1,5 0,0 0,0 0,0

Summa kortfristiga placeringar 1,5 0,0 0,0 0,0
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Koncernen 
2016

Koncernen 
2015

Kommunen 
2016

Kommunen 
2015

Not 21. Kassa och bank

Förskottskassor, växelkassor och bank 612,4 638,5 396,4 510,4

Summa Kassa och bank 612,4 638,5 396,4 510,4

Not 22. Eget kapital

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 5 747,2 4 894,5 4 088,0 3 874,4

Ändrad redovisningsprincip anslutningsavgifter el 99,8

Ändring av koncernens sammansättning* -15,9 0,9

Ingående eget kapital i enlighet med ny princip 5 831,1 4 895,4 4 088,0 3 874,4

Lämnad utdelning -1,8 -0,9

Årets resultat 691,0 852,7 369,9 213,6

Utgående eget kapital 6 520,3 5 747,2 4 457,9 4 088,0

*Ändring av koncernens sammansättning avser tillkommande minoritet i Samkraft AB och Gävle Containerterminal AB som inte ingår i årets sammanställda 
redovisning på grund av att andelar avyttrats.

Not 23. Avsatt till pensioner och liknande avsättningar

Avsatt vid årets början 452,3 428,1 391,5 376,1

Nya förpliktelser under året 46,5 37,0 44,3 28,2

  Varav Nyintjänad pension 40,6 23,3 40,6 23,3

  Ränte- och basbeloppsuppräkning 3,7 5,2 3,7 5,2

  Sänkning av diskonteringsränta 0,0 0,0 0,0 0,0

  Övrig förändring -0,1 8,5 0,0 -0,3

Årets utbetalningar -15,8 -15,8 -13,3 -15,8

Förändring av löneskatt 7,4 3,0 7,5 3,0

Summa avsatt till pensioner 490,4 452,3 430,0 391,5

Aktualiseringsgrad 89% 96 %

Särskild avtalspension och visstidspension

Särskild avtals-/ålderspension 10,3 5,8 10,3 5,8

Förmånsbestämd ålderspension 299,4 272,5 299,4 272,5

Pension enligt PA-KL 92,1 93,4 31,7 32,6

Pension till efterlevande 4,7 4,2 4,7 4,2

Summa pensioner 406,5 375,9 346,1 315,1

Särskild löneskatt 83,9 76,4 83,9 76,4

Summa avsatt till pensioner 490,4 452,3 430,0 391,5

Not 24. Andra avsättningar

Uppskjuten skatteskuld

Redovisat värde vid årets början 353,8 348,1

Uppskjuten skattekostnad/skatteintäkt 46,4 5,7

Utgående avsättning för uppskjuten skatteskuld 400,2 353,8

Beräknade skadeståndsanspråk i VA-verksamheten

Redovisat värde vid årets början 0,8 2,1

Outnyttjade belopp som återförts/nya avsättningar -0,2 -1,3

Utgående avsättningar i VA-verksamheten 0,6 0,8

Övriga avsättningar

Återställande av deponi 95,6 98,4 95,6 98,4

Försäkringstekniska avsättningar 82,3 70,5

Hamnspår 19,0 19,0 19,0 19,0

Övriga avsättningar 0,0 1,7 0,0 1,7

Utgående övriga avsättningar 196,9 189,6 114,6 119,1

Summa andra avsättningar 597,7 544,2 114,6 119,1



Kommunal borgen för Kommuninvest i Sverige AB
Gävle kommun ingick 1993 solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 286 kommuner och landsting som 2016-12-31 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått 
likalydande borgensförpliktelser. Mellan samtliga medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 
eventuellt i anspråkstagande av ovan nämnd borgensförpliktelse. Enligt 

Koncernen 
2016

Koncernen 
2015

Kommunen 
2016

Kommunen 
2015

Not 25. Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 5 901,8 6 224,1 4 535,0 4 961,8

Förutbetald intäkt anslutningsavgifter VA 171,5 103,9

återstående antal år (vägt snitt) 44,0 43,0

Förutbetald intäkt anslutningsavgifter El 0,0 125,6

återstående antal år (vägt snitt) 0,0 24,0

Förutbetald intäkt investeringsbidrag 32,0 28,9 32,0 28,9

Leasingskuld 10,0 7,5 3,1 7,5

Övriga långfristiga skulder 73,4 109,5 0,5 0,5

Summa långfristiga skulder 6 188,7 6 599,5 4 570,6 4 998,7

Not 26. Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 172,9 171,4

Skulder till kreditinstitut 50,0 2,8

Leverantörsskulder  489,1 460,9 198,2 211,4

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 441,2 505,5 303,5 362,2

Upplupna räntekostnader  66,1 40,6 36,4 40,2

Lönerelaterade skulder 399,2 382,2 352,6 331,8

Skatteskulder 45,5 27,8

Övriga kortfristiga skulder  213,8 170,0 20,8 17,4

Summa kortfristiga skulder  1 704,9 1 589,8 1 084,4 1 134,4

Not 27. Ställda panter

Fastighetsinteckningar  165,7 151,9 - -

Företagsinteckningar 25,0 25,0 - -

Försäkringstekniska avsättningar 82,8 28,6 - -

Bankgaranti 1,0 0,5 - -

Summa ställda panter 274,5 206,0 - -

Not 28. Ansvarsförbindelser

Ej skuldförda pensionsförpliktelser

Ingående ansvarsförpliktelser pensioner 1 757,0 1 842,2 1 745,7 1 796,2

Årets förändringar -67,7 -46,9 -68,4 -50,5

Summa pensionsförpliktelser 1 689,3 1 795,3 1 677,3 1 745,7

Löneskatt 406,9 423,5 406,9 423,5

Utgående ansvarsförpliktelser pensioner 2 096,2 2 218,8 2 084,2 2 169,2

Likvidgaranti 3,5 3,5 3,5 3,5

Borgensåtaganden

Statliga bostadslån för stiftelser 0,4 0,6 0,4 0,6

Kreditgaranterade bostadsrätter 4,0 6,2 4,0 6,2

Gävle Stadshus AB 776,0 636,0 776,0 636,0

Ramavtal billeasing 30,2 44,1 30,2 44,1

Borgen för pensionsskulder

Gavlefastigheter Gävle kommun AB 2,6 2,0 2,6 2,0

Gävle Energi AB 13,6 14,5 13,6 14,5

Enligt socialtjänstlagen och KF:s beslut 0,1 0,1 0,1 0,1

Utgående borgensåtaganden 826,9 703,5 826,9 703,5

Andra ansvarsförbindelser 24,5 2,9

Summa övriga ansvarsförpliktelser 854,9 709,9 830,4 707,0
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regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvests 
ekonomiska förening. Vid uppskattning av den finansiella effekten av 
Gävle kommuns ansvar enligt borgensförbindelse, kan noteras att per 
2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 
346 091,3 mnkr och totala tillgångar till 338 153,3 mnkr. Kommunens 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 5 711,1 mnkr och andelen 
av de totala tillgångarna uppgick till 5 577,7 mnkr.



Sammanställning koncernen

Koncernen 2016
Gävle 

kommun
Gävle 

Stadshus

Gävle  
Energi  

koncern

Gavle- 
gårdarna 

koncern

Gavle- 
fastig heter

koncern

Gävle 
Hamn 

koncern
Koncern- 

justeringar

Gävle 
Stadshus-

koncern
Summa

Bomhus 
Energi

Gästrike
Ekogas

Vatten- 
bolag

Försäkrings-
bolag

Gästrike 
Återvinnare Samkraft

Övriga 
kommunal- 

förbund
Koncern- 

justeringar
Total 

koncernen

Resultaträkning

Intäkter 1 330,0 2,4 1 061,2 1 053,5 706,9 265,6 -273,6 2 816,0 176,7 9,0 216,9 67,7 115,1 4,8 108,2 -1 008,8 3 835,6

Kostnader -6 353,6 -6,4 -704,2 -735,0 -533,5 -84,4 273,6 -1 789,9 -101,2 -12,0 -197,9 -58,2 -105,0 -3,5 -102,1 983,7 -7 739,7

Av- och nedskrivningar -105,1 0,0 -161,8 -173,1 -110,6 -53,0 -498,5 -39,4 -1,5 -15,6 -0,4 -11,0 -1,4 -2,8 -1,4 -677,1

Nettokostnader -5 128,7 -4,0 195,2 145,4 62,8 128,2 0,0 527,6 36,1 -4,5 3,4 9,1 -0,9 -0,1 3,3 -26,5 -4 581,2

Skatteintäkter med mera 5 412,8 5 412,8

Finansnetto 85,8 53,8 -19,9 -59,2 -37,3 -23,9 -53,0 -139,5 -14,5 -0,1 -3,4 36,7 0,4 8,0 0,0 -44,0 -70,6

Resultat efter finansnetto 369,9 49,8 175,3 86,2 25,5 104,3 -53,0 388,1 21,6 -4,6 0,0 45,8 -0,5 7,9 3,3 -70,5 761,0

Bokslutsdispositioner 0,0 58,9 -63,5 -0,4 3,6 -12,0 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skatt/minoritetsintresse 0,0 -10,3 -15,3 -17,8 -14,6 -2,2 -2,9 -63,1 0,0 0,1 -0,6 -5,3 0,0 0,0 -0,2 0,2 -68,9

Årets resultat 369,9 98,4 96,5 68,0 14,5 90,1 -42,5 325,0 21,6 -4,5 -0,6 40,5 -0,5 7,9 3,1 -70,3 692,1

Balansräkning

Immatr./materiella tillgångar 1 544,7 0,0 1 664,4 4 419,1 2 697,1 1 220,4 0,0 10 001,0 837,6 49,8 502,9 2,3 77,1 0,0 14,6 11,3 13 041,3

Finansiella tillgångar 7 763,1 2 327,3 392,1 0,8 107,7 72,2 -2 500,4 399,7 0,0 0,1 1,5 1 006,2 0,3 0,0 0,3 -7 948,6 1 222,6

Övriga omsättningstillgångar 953,3 64,0 217,3 8,5 101,2 23,6 -140,6 274,0 51,4 3,0 12,2 12,8 26,8 0,0 8,9 -671,8 670,6

Placeringar/likvida medel 396,4 1,1 0,0 0,2 10,0 0,0 0,0 11,3 33,0 7,9 58,3 35,1 5,3 9,5 57,1 0,0 613,9

Summa tillgångar 10 657,5 2 392,4 2 273,8 4 428,6 2 916,0 1 316,2 -2 641,0 10 686,0 922,0 60,8 574,9 1 056,4 109,5 9,5 80,9 -8 609,1 15 548,4

Eget kapital/minoritet 4 457,9 1 279,1 1 200,4 1 582,3 723,0 272,0 -2 316,8 2 740,0 292,3 24,4 47,6 838,4 46,4 2,8 12,4 -1 895,5 6 566,7

Obeskattade reserver 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 45,9 0,0 0,0 0,0 -45,9 0,0

Avsättningar 544,6 0,0 256,8 10,8 21,8 43,3 2,9 335,6 0,0 0,0 0,6 156,8 0,0 0,0 40,5 10,0 1 088,1

Långfristiga skulder 4 570,6 876,9 488,3 2 400,0 1 932,1 983,3 -100,9 6 579,7 557,9 24,5 452,3 2,1 39,9 0,0 8,2 -6 046,5 6 188,7

Kortfristiga skulder 1 084,4 223,0 328,3 435,5 239,1 17,6 -212,8 1 030,7 71,8 11,9 74,4 13,2 23,2 6,7 19,8 -631,2 1 704,9

Summa EK och skulder 10 657,5 2 392,4 2 273,8 4 428,6 2 916,0 1 316,2 -2 641,0 10 686,0 922,0 60,8 574,9 1 056,4 109,5 9,5 80,9 -8 609,1 15 548,4

Koncerninterna 
engagemang 2016

Gävle 
kommun

Gävle 
Stadshus

Gävle  
Energi 

koncern

Gavle- 
gårdarna 

koncern

Gavle- 
fastigheter

koncern

Gävle 
Hamn 

koncern
Koncern- 

justeringar

Stadshus- 
koncernen

Summa
Bomhus 

Energi
Gästrike 

Ekogas
Vatten-

 bolag
Försäkrings-

bolag
Gästrike 

Återvinnare Samkraft

Övriga 
kommunal- 

förbund
Koncern- 

justeringar
Total 

koncernen

Försäljning, säljare 74,2 2,4 318,6 142,4 616,2 0,1 -273,6 806,1 15,0 1,0 46,2 18,8 1,8 0,0 35,6 -998,7 0,0

Försäljning, köpare -795,8 0,0 -100,3 -188,1 -123,5 -4,3 273,6 -142,6 0,0 -3,9 -51,4 -1,0 -1,5 -2,5 998,7 0,0

Lån, givare 6 031,5 35,4 100,9 72,2 -173,1 35,4 -6 066,9 0,0

Lån, mottagare -173,1 -573,7 -2 300,0 -1 844,9 -983,3 173,1 -5 701,9 -35,4 -24,5 -280,5 -24,6 6 066,9 0,0

Ägartillskott, givna -200,0 -200,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0

Ägartillskott, mottagna 200,0 200,0 -200,0 200,0 -200,0 0,0

KC-bidrag, givna -63,5 -0,4 -12,0 75,9 0,0 0,0

KC-bidrag, mottagna 72,3 3,6 -75,9 0,0 0,0

Utdelning, givna -20,0 -43,0 -10,0 53,0 -20,0 20,0 0,0

Utdelning, mottagna 20,0 53,0 -53,0 0,0 -20,0 0,0

Borgen, givare 776,0 0,0 -776,0 0,0

Borgen, mottagare -776,0 -776,0 776,0 0,0

98 Sammanställning koncernen
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Koncernen 2016
Gävle 

kommun
Gävle 

Stadshus

Gävle  
Energi  

koncern

Gavle- 
gårdarna 

koncern

Gavle- 
fastig heter

koncern

Gävle 
Hamn 

koncern
Koncern- 

justeringar

Gävle 
Stadshus-

koncern
Summa

Bomhus 
Energi

Gästrike
Ekogas

Vatten- 
bolag

Försäkrings-
bolag

Gästrike 
Återvinnare Samkraft

Övriga 
kommunal- 

förbund
Koncern- 

justeringar
Total 

koncernen

Resultaträkning

Intäkter 1 330,0 2,4 1 061,2 1 053,5 706,9 265,6 -273,6 2 816,0 176,7 9,0 216,9 67,7 115,1 4,8 108,2 -1 008,8 3 835,6

Kostnader -6 353,6 -6,4 -704,2 -735,0 -533,5 -84,4 273,6 -1 789,9 -101,2 -12,0 -197,9 -58,2 -105,0 -3,5 -102,1 983,7 -7 739,7

Av- och nedskrivningar -105,1 0,0 -161,8 -173,1 -110,6 -53,0 -498,5 -39,4 -1,5 -15,6 -0,4 -11,0 -1,4 -2,8 -1,4 -677,1

Nettokostnader -5 128,7 -4,0 195,2 145,4 62,8 128,2 0,0 527,6 36,1 -4,5 3,4 9,1 -0,9 -0,1 3,3 -26,5 -4 581,2

Skatteintäkter med mera 5 412,8 5 412,8

Finansnetto 85,8 53,8 -19,9 -59,2 -37,3 -23,9 -53,0 -139,5 -14,5 -0,1 -3,4 36,7 0,4 8,0 0,0 -44,0 -70,6

Resultat efter finansnetto 369,9 49,8 175,3 86,2 25,5 104,3 -53,0 388,1 21,6 -4,6 0,0 45,8 -0,5 7,9 3,3 -70,5 761,0

Bokslutsdispositioner 0,0 58,9 -63,5 -0,4 3,6 -12,0 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skatt/minoritetsintresse 0,0 -10,3 -15,3 -17,8 -14,6 -2,2 -2,9 -63,1 0,0 0,1 -0,6 -5,3 0,0 0,0 -0,2 0,2 -68,9

Årets resultat 369,9 98,4 96,5 68,0 14,5 90,1 -42,5 325,0 21,6 -4,5 -0,6 40,5 -0,5 7,9 3,1 -70,3 692,1

Balansräkning

Immatr./materiella tillgångar 1 544,7 0,0 1 664,4 4 419,1 2 697,1 1 220,4 0,0 10 001,0 837,6 49,8 502,9 2,3 77,1 0,0 14,6 11,3 13 041,3

Finansiella tillgångar 7 763,1 2 327,3 392,1 0,8 107,7 72,2 -2 500,4 399,7 0,0 0,1 1,5 1 006,2 0,3 0,0 0,3 -7 948,6 1 222,6

Övriga omsättningstillgångar 953,3 64,0 217,3 8,5 101,2 23,6 -140,6 274,0 51,4 3,0 12,2 12,8 26,8 0,0 8,9 -671,8 670,6

Placeringar/likvida medel 396,4 1,1 0,0 0,2 10,0 0,0 0,0 11,3 33,0 7,9 58,3 35,1 5,3 9,5 57,1 0,0 613,9

Summa tillgångar 10 657,5 2 392,4 2 273,8 4 428,6 2 916,0 1 316,2 -2 641,0 10 686,0 922,0 60,8 574,9 1 056,4 109,5 9,5 80,9 -8 609,1 15 548,4

Eget kapital/minoritet 4 457,9 1 279,1 1 200,4 1 582,3 723,0 272,0 -2 316,8 2 740,0 292,3 24,4 47,6 838,4 46,4 2,8 12,4 -1 895,5 6 566,7

Obeskattade reserver 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 45,9 0,0 0,0 0,0 -45,9 0,0

Avsättningar 544,6 0,0 256,8 10,8 21,8 43,3 2,9 335,6 0,0 0,0 0,6 156,8 0,0 0,0 40,5 10,0 1 088,1

Långfristiga skulder 4 570,6 876,9 488,3 2 400,0 1 932,1 983,3 -100,9 6 579,7 557,9 24,5 452,3 2,1 39,9 0,0 8,2 -6 046,5 6 188,7

Kortfristiga skulder 1 084,4 223,0 328,3 435,5 239,1 17,6 -212,8 1 030,7 71,8 11,9 74,4 13,2 23,2 6,7 19,8 -631,2 1 704,9

Summa EK och skulder 10 657,5 2 392,4 2 273,8 4 428,6 2 916,0 1 316,2 -2 641,0 10 686,0 922,0 60,8 574,9 1 056,4 109,5 9,5 80,9 -8 609,1 15 548,4

Koncerninterna 
engagemang 2016

Gävle 
kommun

Gävle 
Stadshus

Gävle  
Energi 

koncern

Gavle- 
gårdarna 

koncern

Gavle- 
fastigheter

koncern

Gävle 
Hamn 

koncern
Koncern- 

justeringar

Stadshus- 
koncernen

Summa
Bomhus 

Energi
Gästrike 

Ekogas
Vatten-

 bolag
Försäkrings-

bolag
Gästrike 

Återvinnare Samkraft

Övriga 
kommunal- 

förbund
Koncern- 

justeringar
Total 

koncernen

Försäljning, säljare 74,2 2,4 318,6 142,4 616,2 0,1 -273,6 806,1 15,0 1,0 46,2 18,8 1,8 0,0 35,6 -998,7 0,0

Försäljning, köpare -795,8 0,0 -100,3 -188,1 -123,5 -4,3 273,6 -142,6 0,0 -3,9 -51,4 -1,0 -1,5 -2,5 998,7 0,0

Lån, givare 6 031,5 35,4 100,9 72,2 -173,1 35,4 -6 066,9 0,0

Lån, mottagare -173,1 -573,7 -2 300,0 -1 844,9 -983,3 173,1 -5 701,9 -35,4 -24,5 -280,5 -24,6 6 066,9 0,0

Ägartillskott, givna -200,0 -200,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0

Ägartillskott, mottagna 200,0 200,0 -200,0 200,0 -200,0 0,0

KC-bidrag, givna -63,5 -0,4 -12,0 75,9 0,0 0,0

KC-bidrag, mottagna 72,3 3,6 -75,9 0,0 0,0

Utdelning, givna -20,0 -43,0 -10,0 53,0 -20,0 20,0 0,0

Utdelning, mottagna 20,0 53,0 -53,0 0,0 -20,0 0,0

Borgen, givare 776,0 0,0 -776,0 0,0

Borgen, mottagare -776,0 -776,0 776,0 0,0



Nämndernas resultat

Nämndernas intäkter  
och kostnader  (mnkr) Intäkter Kostnader Netto

Kommun- 
bidrag

Nämndernas 
resultat

Skattefinansierad verksamhet      

Kommunstyrelsen 325,7 -431,0 -105,3 259,8 154,5

Utbildningsnämnden 324,6 -2 508,6 -2 184,0 2 200,6 16,6

Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden 128,4 -345,4 -217,0 226,7 9,7

Omvårdnadsnämnden 304,3 -1 749,5 -1 445,2 1 425,3 -19,9

Socialnämnden 219,9 -716,7 -496,8 474,3 -22,5

Kultur och fritidsnämnden 85,3 -379,3 -294,0 307,7 13,7

Samhällsbyggnadsnämnden 95,0 -339,9 -244,9 255,5 10,6

Jävsnämnden 0,0 -0,3 -0,3 0,5 0,2

Överförmyndarnämnden 10,0 -18,4 -8,4 7,8 -0,6

Valnämnden 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,0

Revisorskollegiet 1,5 -5,3 -3,8 4,6 0,8

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd 0,2 -0,5 -0,3 0,3 0,0

Summa* 1 494,9 -6 495,0 -5 000,1 5 163,2 163,1

Finansförvaltningen 218,5 -347,1 -128,6

Avgår internt -383,4 383,4

Summa verksamheten 1 330,0 -6 458,7 -5 128,7 163,1

* I resultatet ingår realisationsvinster och exploateringsresultat med 63,0 mnkr respektive 74,6 mnkr.

Finansförvaltningens resultat  (mnkr) Utfall  
2016

Budget  
2016 Avvikelse

Intäkter 218,5 206,3 12,2

Kostnader

Personalkostnader -317,0 -299,7 -17,3

Övrigt -30,1 -118,2 88,1

Summa kostnader -347,1 -417,9 70,8

Verksamhetens nettokostnader -128,6 -211,6 83,0

Skatteintäkter 4 537,4 4 549,1 -11,7

Utlagda kommunbidrag -5 163,2 -5 163,2 0,0

Generella bidrag och utjämningar 875,4 847,4 28,0

Finansiella intäkter 191,6 217,5 -25,9

Finansiella kostnader -105,8 -130,5 24,7

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 206,8 108,7 98,1

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0

Resultat efter extraordinära poster 206,8 108,7 98,1
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Årets intäkter uppgår till 218,5 mnkr. Årets intäkter består bland 
annat av interna ersättningar för årets intjänade pensionsrätter 
162,2 mnkr, beslutad återbetalning Samkraft 9,3 mnkr, mark- 
ersättning för elledningar från Gävle Energi AB med 1,4 mnkr. 

Årets kostnader består av personalkostnader 317,0 mnkr och 
övriga kostnader 30,1 mnkr. Personalkostnaderna består av 
kostnader för särskild löneskatt 60,5 mnkr, pensionskostnader 
250,8 mnkr och semesterlöneskuldsförändring med mera  
5,7 mnkr. 

De övriga kostnaderna avser bland annat årspremie på  
16,0 mnkr för kommunens garantiförsäkring i Kommungaranti 
Skandinavien Försäkrings AB. Under året har det skett nedskriv-
ningar, dels av Strömvallen med 5,7 mnkr och dels förändring av 
leasingbilar på grund av att vårt åtagande mot Nordea har upphört 
och flyttats över till Markbyggarna 8,2 mnkr. 

Inga extraordinära intäkter och kostnader har förekommit  
under året.

Skatteintäkter och finansiella poster kommenteras i övrigt 
i årsredovisningens finansiella analys.



Nämndernas investeringar

Investeringar per nämnd  (mnkr) Utfall 
2016

Budget 
2016

Avvikelse
2016

Skattefinansierad verksamhet

Kommunstyrelsen 41,5 52,3 10,8

Utbildningsnämnden 20,3 28,6 8,3

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 1,3 1,4 0,1

Omvårdnadsnämnden 10,7 15,4 4,7

Socialnämnden 2,1 1,0 -1,1

Kultur- och fritidsnämnden 13,6 22,2 8,6

Samhällsbyggnadsnämnden 80,7 147,9 67,2

Jävsnämnden 0,0 0,0 0,0

Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0

Valnämnden 0,0 0,0 0,0

Revisorskollegiet 0,0 0,1 0,1

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd 0,0 0,0 0,0

Summa skattefinansierad verksamhet 170,2 268,9 98,7

Exploateringsinverksamhet 21,4 47,9 26,5

Summa investeringar 191,6 316,8 125,2

Kommunens investeringar uppgick till 191,6 (148,9) mnkr. Erhållna 
investeringsbidrag uppgick till 4,4 (18,4) mnkr. Investeringarna kan 
delas upp i två huvudgrupper: Nämndernas investeringsverksamhet 
och kommunens exploateringsverksamhet.

Nämndernas investeringsverksamhet
Investeringarna uppgick till 170,2 (126,0) mnkr med en budgetav-
vikelse på +98,7 (+57,1) mnkr. 

Under året har markinköp gjorts för 34,1 mnkr. Investeringar i 
infrastruktur uppgår till 79,5 mnkr, vilket inkluderar beläggningsar-
beten med 12,1 mnkr med anledning av tillämpning av kompo-
nentavskrivningar. 

Av årets budgetanslag har 63 procent upparbetats. Bland större 
avvikelser märks: IT-investeringar +3,6 mnkr, VA Norrlandet +9,7 
mnkr (varav anslutning +2,6), Sätraåsen (Gavlehovsområdet) +2,8 
mnkr, Bro Valls hage +3,8 mnkr, Centrumplanen +3,0 mnkr, 
infrastruktur Atlasområdet +5,0 mnkr, BRT light (effektivisering 
busslinje) +15,5 mnkr, Kajer +3,9 mnkr, Centrumhållplats +12,4 
mnkr, Inventarier Gavlehov Sporthall +5,0 mnkr, Ridsportutbyggnad 
+2,3 mnkr, Förnyelseinventarier grundskola +6,8 mnkr. Av årets 
budgetöverskott har ombudgetering begärts motsvarande 93,9 
mnkr.

Kommunens exploateringsverksamhet
Investeringarna uppgick till 21,4 (22,9) mnkr med en budgetavvi-
kelse på +26,5 mnkr. Exploateringsverksamheten beskrivs under 
eget avsnitt.

101Nämndernas investeringar

Kommunens verksamhetslokaler  
i bolagens investeringsredovisning
Till allra största del återfinns kommunens verksamhetslokaler hos 
det kommunala fastighetsbolaget Gavlefastigheter Gävle kommun 
AB. Bolagets investeringar under år 2016 riktade mot den 
kommunala verksamheten uppgick till 342,9 mnkr, vilket är 141,8 
mnkr lägre än budgeterat. 

Större investeringsutgifter under året avser bland annat sporthall 
vid Gavlehov 117,2 mnkr, Vallbacksskolans högstadium och 
idrottshall med 27,1 mnkr, Sörbyskolan 83,2 mnkr, Östers förskola 
22,9 mnkr, Svangårdens förskola tak 8,6 mnkr, diverse fastighets-
tekniska investeringar avseende VVS, energisparåtgärder, skadefö-
rebyggande åtgärder mm 33,5 mnkr

Budgetöverskottet återfinns främst för diverse projekt riktade 
mot Utbildningsnämnden med +54,5 mnkr, mot Kultur och 
fritidsnämnden med +42,6 mnkr. För diverse fastighetstekniska 
investeringar redovisas en budgetavvikelse med +42,0 mnkr. Av 
årets budgetöverskott har ombudgetering begärts motsvarande 
102,0 mnkr 

Kommunens investeringar i särskilda boenden för äldre och för 
personer med funktionsnedsättningar görs via AB Gavlegårdarna. 
Under år 2016 uppgick dessa investeringar till 45,3 mnkr, vilket är 
17,7 mnkr lägre än budgeterat. Totalt föreslås 2017 års investe-
ringsanslag utökas med 20,7 mnkr genom ombudgetering och 
omdisponering.

Större investeringsutgifter under året avser färdigställande  
av nytt äldreboende på Gävle Strand med 15,2 mnkr och nytt 
gruppboende i Forsbacka med 16,0 mnkr.



Investeringsredovisning  (mnkr) Utfall 
2016

Budget 
2016

Avvikelse
2016

Erhållna 
investerings- 

bidrag

Trafik och Parker

Stadsliv och city 9,7 40,8 31,1 0,0

Gång och cykel 11,9 19,7 7,8 3,4

Trafik 13,1 23,7 10,6 0,0

Kollektivtrafik 1,9 18,8 16,9 0,0

Offentliga miljöer utanför city 12,6 21,4 8,8 0,8

Delsumma Trafik och Parker 49,2 124,3 75,1 4,2

Fastighetsinvesteringar 4,6 7,1 2,5 0,0

Investeringar i markreserv med mera 34,1 36,0 1,9 0,0

Inventarier med mera

Kommunstyrelsen 7,4 16,3 8,9 0,0

Revisorskollegiet 0,0 0,1 0,1 0,0

Samhällsbyggnadsnämnden 1) 31,5 23,6 -7,9 0,0

Kultur- och fritidsnämnden 9,0 15,1 6,1 0,0

Utbildningsnämnden 20,3 28,6 8,3 0,0

Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden 1,3 1,4 0,1 0,0

Socialnämnden 2,1 1,0 -1,1 0,0

Omvårdnadsnämnden 10,7 15,4 4,7 0,2

Delsumma inventarier 82,3 101,5 19,2 0,2

Totalsumma 170,2 268,9 98,7 4,4

Exploateringsverksamhet 21,4 47,9 26,5 0,0

Totalt 191,6 316,8 125,2 4,4
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Försäljning av anläggningstillgångar  (mnkr) Utfall 
2016

Budget 
2016

Avvikelse 
2016

Fastighetsförsäljningar 70,4 23,0 47,4

varav råmark från markreserv 7,6

tomträtter 62,8

övrigt 0,0

Maskiner och inventarier 4,3 0,0 4,3

Finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0

Summa anläggningstillgångar 74,7 23,0 51,7

Redovisade realisationsvinter/förluster 63,0 1,0 62,0

Exploateringsverksamhet  (mnkr)
Inkomster 89,2 89,5 -0,2

Utgifter -31,7 -55,3 23,6

Nettoexploatering 57,5 34,2 23,4

Effekter i balansräkningen

Anläggningstillgångar

Investeringar 21,4 47,9 -26,5

Omklassificering -6,9 -5,1 -1,8

Omsättningstillgångar/skulder

Kassaförändring 57,5 34,2 23,4

Investeringsbidrag, periodiseras 0,0 -2,0 2,0

Exploateringsfastigheter -4,4 -20,5 16,1

Omklassificering 6,9 5,1 1,8

Effekter i resultaträkningen

Exploateringsresultat 74,5 59,6 15,0

2016 års exploateringsutgifter uppgår till 31,7 (40,1) mnkr. 
Exploateringsinkomsterna, inkomster från tomtförsäljningar, 
uppgår till 89,2 (39,8) mnkr, varvid nettoexploateringen ger ett 
kassaflöde med 57,5 (-0,3) mnkr. Då de bokförda värdena på de 
sålda tomterna uppgår till 14,7 (3,4) mnkr uppstår ett positivt 
exploateringsresultat på 74,5 (35,9) mnkr som redovisas över 
resultaträkningen.

Exploateringsutgifterna är 23,6 mnkr lägre än budgeterat. 
Budgetavvikelser avser främst de nya bostadsområdena Hemlingby 
etapp 1 med 9,6 mnkr och Lindbacka Västra med 7,5 mnkr. 
Försäljningsinkomsterna är 0,2 mnkr högre än budgeterat.  
Totalt är exploateringsresultatet 15,0 mnkr högre än budgeterat.

Kommentar till exploateringsredovisning
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder som syftar till att 
anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för bostads- och 
näringslivsändamål. I de fall avsikten är att sälja en färdigställd 
exploateringsfastighet klassificeras och värderas marken som 
omsättningstillgång. 

Tillgångar som kommer att ägas av kommunen klassificeras  
som anläggningstillgång och ingår i investeringsredovisningen. 
Dessa anläggningstillgångar i form av gator, parker etc. finansieras  
i huvudsak genom inkomster vid försäljning av exploaterade 
bostads-, industri- och handelstomter. Sammantaget uppgår dessa 
anläggningstillgångar till 21,4 mnkr. 10,4 (17,2) mnkr avser utgifter 
på de tomter som avses att säljas och som därmed klassificeras som 
omsättningstillgångar



Exploateringsverksamhet  
i detalj  (mnkr) Anläggnings-

tillgångar
Omsättnings-

tillgångar
Investerings-

bidrag
Försäljnings-

inkomster
Netto- 

exploatering

Exploa-
terings- 
resultat

Gävle Strand etapp 2–3

Budget 4,1 3,0 0,0 15,9 8,8 14,2

Utfall 5,9 6,1 0,0 20,2 8,1 18,8

Avvikelse -1,8 -3,1 0,0 4,3 -0,7 4,6

Västerbacken

Budget 1,4 0,0 0,0 1,6 0,2 0,7

Utfall 1,3 0,0 0,0 2,4 1,1 1,4

Avvikelse 0,1 0,0 0,0 0,8 0,9 0,8

Prästskogen

Budget 3,2 0,0 0,0 5,6 2,4 5,6

Utfall 2,4 0,0 0,0 4,8 2,4 4,8

Avvikelse 0,8 0,0 0,0 -0,8 0,0 -0,8

Hemlingby bostäder etapp 1

Budget 12,8 0,0 0,0 0,0 -12,8 0,0

Utfall 3,1 0,1 0,0 0,0 -3,2 0,0

Avvikelse 9,7 -0,1 0,0 0,0 9,6 0,0

Gavlehov Södra

Budget 1,7 0,0 2,0 0,0 0,3 0,0

Utfall 1,6 0,0 0,0 0,0 -1,6 0,0

Avvikelse 0,1 0,0 -2,0 0,0 -1,9 0,0

Övriga områden 

Budget 24,7 4,4 0,0 64,4 35,3 39,1

Utfall 7,1 4,1 0,0 62,0 50,8 49,5

Avvikelse 17,6 0,3 0,0 -2,4 15,6 10,4

Summa

Budget 47,9 7,4 2,0 87,5 34,2 59,6
Utfall 21,4 10,4 0,0 89,3 57,5 74,5

Avvikelse 26,5 -3,0 2,0 -1,9 -23,4 -15,0
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Finansiering av kommunens löpande verksamheter

Intäkternas fördelning  (mnkr) 2016 2015

Skatteintäkter 4 537,4 4 333,9

Generella bidrag och utjämning 875,4 732,9

Finansiella intäkter 191,6 232,1

Försäljningsmedel 55,9 53,3

Taxor och avgifter 245,5 253,4

Hyror och arrenden 126,2 121,5

Driftbidrag 647,6 561,4

Försäljning verksamhet och entreprenader 111,9 93,8

Exploateringsresultat 74,6 35,9

Försäljning av anläggningstillgångar 68,3 15,5

Summa 6 934,4 6 433,7

Kostnadernas fördelning  (mnkr) 2016 2015

Politisk verksamhet -50,7 -46,9

Infrastruktur, skydd med mera -328,3 -347,1

Fritid- och kulturverksamhet -357,5 -350,3

Pedagogisk verksamhet -2 442,3 -2 305,7

Vård- och omsorg -2 404,0 -2 284,8

Arbetsmarknadsåtgärder, flyktingverksamhet -126,2 -110,0

Affärsverksamhet -19,0 -17,8

Gemensamma kostnader -836,5 -760,8

Summa -6 564,5 -6 223,4

Kostnad för den kommunala 
servicen per invånare  (kr) 2016 2015

Politisk verksamhet -508,1 -474,3

Infrastruktur, skydd med mera -3 290,0 -3 510,4

Fritid- och kulturverksamhet -3 582,6 -3 542,8

Pedagogisk verksamhet -24 474,9 -23 318,9

Vård och omsorg -24 091,1 -23 107,5

Arbetsmarknadsåtgärder, flyktingverksamhet -1 264,7 -1 112,5

Affärsverksamhet -190,4 -180,0

Gemensamma kostnader -8 382,8 -7 694,4

Summa -65 784,6 -62 940,8

Intäkternas fördelning, (%)

Kostnadernas fördelning, (%)

Generella bidrag och utjämning, 12,6 %

Finansiella intäkter, 2,8 %

Försäljningsmedel, 0,8%

Taxor och avgifter, 3,5 %

Hyror och arrenden, 1,8 %

Driftbidag, 9,3 %

Försäljning verksamhet och entreprenader, 1,6 %

Exploateringsresultat, 1,1 %

Försäljning av anläggningstillgångar, 1,0 %

Skatteintäkter, 65,4 %

Politisk verksamhet, 0,8 %

Infrastruktur, skydd med mera, 5,0 %

Fritid- och kulturverksamhet, 5,4 %

Pedagogisk verksamhet, 37,2 %

Vård- och omsorg, 36,6 %

Arbetsmarknadsåtgärder, flyktingverksamhet, 1,9 %

A�ärsverksamhet, 0,3 %

Gemensamma kostnader, 12,7 %
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Till fullmäktige i Gävle kommun

Vi har granskat verksamheten i kommunstyrelsen, 
nämnderna och de gemensamma nämnderna samt,  
i vår roll som utsedda revisorer och lekmannarevi sorer, 
även verksamheten i kommunens företag. Granskningen 
har utförts enligt lagstiftning, god revisionssed i kommu
nal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.

Granskningsarbetets omfattning, inriktning och 
resultat redovisas i bilaga 1 ”Kommunrevisionens 
granskning 2016”, ur vilken vi särskilt vill lyfta fram: 

Dialog
Dialogen på alla nivåer: med de granskade enheterna, 
med kommunledningen och med fullmäktiges presi
dium och gruppledare, har revisorerna uppfattat som 
mycket positiv och den är en viktig del av vårt arbete.

Bristande måluppfyllelse 
Det kommunövergripande målet ”Kompetensnivån hos 
kommunens befolkning höjs och anpassas till arbets
marknadens behov och samhällets utveckling” har inte 
uppnåtts. Till detta övergripande mål finns på nämnds
nivå ett mål vardera hos Kommunstyrelsen, Kultur och 
Fritidsnämnden, Socialnämnden och Näringslivs och 
Arbetsmarknadsnämnden helt eller delvis uppfyllda. 
Utbildningsnämnden har två: ett som delvis uppnås 
”Utbildning Gävles verksamheter ger likvärdiga 
förutsättningar” och ett som inte uppnås ”Alla barn  
och elever utmanas och klarar sin utbildning”.

Utbildningsnämnden har fortsatt en bristande 
måluppfyllelse gällande elevresultat. Vissa förbätt
ringar har skett under året. Behörigheten till gym
nasiet ökade och skillnaderna mellan de kommunala 
skolorna minskade. Meritvärdena ökade. Både behörig 
het och meritvärden för kommunala skolor ligger dock 
på en lägre nivå än riket och kommungruppen. 
Revisorerna ser med fortsatt oro på att Gävles skolor 
ligger långt under kommungruppens genomsnitt.

Bristande styrning, ledning,  
uppföljning och intern kontroll
Lekmannarevisorerna riktar i sin Granskningsrapport 
för år 2016 anmärkning mot styrelsen och VD i 
Gavlefastigheter Gävle kommun AB.

Gavlefastigheter Gävle kommun AB är moderbolag i 
en koncern omfattande sju aktiebolag. Ett moderbolag 
har ett koncernövergripande ansvar för att bland 
annat redovisningsfunktionen är välorganiserad och 
sammansatt med rätt kompetens.

Lekmannarevisorerna konstaterar att det i Gavle
fastigheter Gävle kommun ABs dotterdotterbolag Gavle 
Drift & Service AB (tidigare Markbyggarna AB) under 
år 2016 funnits allvarliga brister i redovisningen. 
Bristerna står i strid med såväl bokföringslagen som 
god redovisningssed. De redovisade resultat och 

kommentarer till resultat löpande över tid som Gavle 
Drift & Service AB tillställt Gavlefastigheter Gävle 
kommun AB har varit felaktiga. Lekmannarevisorerna 
kan inte se att någon analys, uppföljning eller veri
fiering av lämnade uppgifter gjorts. Gavlefastigheter 
Gävle kommun AB har i sin tur vidarebefordrat de 
felaktiga resultaten till Gävle Stadshus AB.

Lekmannarevisorerna konstaterar att Gavle Drift  
& Service AB köper sin ekonomiska administration 
från Gavlefastigheter Gävle kommun AB.

Sammantaget innebär ovanstående att koncern
modern Gavlefastigheter Gävle kommun ABs styrelse 
och VD brustit i sin styrning, ledning och uppföljning, 
samt brustit i den interna kontrollen. 

Bristande styrning, ledning och  
uppföljning, ej rättvisande räkenskaper  
samt brister i den interna kontrollen
Lekmannarevisorerna har i Granskningsrapporten 
gällande år 2016 för Gavle Drift & Service AB riktat 
anmärkning mot styrelse och VD för bristande 
styrning, ledning och uppföljning, ej rättvisande 
räkenskaper samt brister i den interna kontrollen.

Lekmannarevisorerna konstaterar att det i Gavle 
Drift & Service AB under år 2016 funnits allvarliga 
brister i redovisningen. Bristerna står i strid med såväl 
bokföringslagen som god redovisningssed. De redovi
sade resultat och kommentarer till resultat löpande 
över tid som Gavle Drift & Service AB presenterat och 
också vidarebefordrat till moderbolaget har konsekvent 
varit felaktiga och till belopp väsentliga. Lekmanna
revisorerna kan inte se att någon analys, uppföljning 
eller verifiering av lämnade uppgifter gjorts. Bristerna 
är i huvudsak hänförliga till avsaknad av relevanta 
system och rutiner samt erforderlig kompetens.

Otillräcklig beredning av ärenden  
samt obehörigt beslutsfattande
Lekmannarevisorerna riktar i sin Gransknings rapport 
för år 2016 anmärkning mot styrelsen och  
VD i Gavlia AB.

Gavlia AB köpte under 2016 bolaget GÅFAB Fastig
hets AB av Gästrike Återvinnares dotterbolag GÅ 
Tillsammans AB. Enligt avtalet skulle ny styrelse, 
revisor och lekmannarevisor utses i direkt anslutning 
till köparens tillträde 20161201. I framskrivningen av 
ärendet till Kommunfullmäktige 20161121 fanns inte 
något förslag till styrelseledamöter med. Detta beslut 
togs först i slutet av mars 2017 efter påtalande av 
revisionen. Bolaget har alltså varit i Gävle kommuns 
ägo under flera månader med av säljaren vald styrelse 
och revisorer registrerade hos Bolagsverket. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige skulle köpe
skillingen för förvärvet av GÅFAB Fastighets AB uppgå 
till 17,7 mnkr. I beslutsunderlaget angavs också att 
Gästrike Återvinnares årshyra inte skulle förändras.  
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I strid med Kommunfullmäktiges beslut genomfördes 
affären till ett högre belopp vilket också innebar en 
högre årshyra än tidigare.

Upplysning om förtroendeskada
Lekmannarevisorerna i Kommungaranti Skandina
vien Försäkrings AB granskade 2013 bolagets policy  
för representation och informerade styrelsen om att 
den var mer tillåtande än ägarkommunernas. Policyn 
skärptes våren 2014. Lekmannarevisorerna konstate
rar efter en uppföljning av tillämpningen att den 
skärpta policyn inte följts i dotterbolaget Kommun
garanti Reinsurance SA 2016. Någon lekmannarevisor 
finns inte utsedd i Kommungaranti Reinsurance SA. 
Lekmannarevisionen i Kommungaranti Skandinavien 
Försäkrings AB har valt att i granskningsrapporten 
informera om dotterbolagets överträdelse av policyn.

Finansiella mål och  
uppföljning av måluppfyllelse 
Av fyra finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
2016 uppnås tre helt och ett delvis. Målen och indika  
torerna är: 

Kommunkoncernens verksamheter bedrivs kostnads
effektivt inom tilldelade ramar. Målet bedöms som 
uppfyllt. Verksamhetens nettokostnader har ökat  
med 5,5 procent (målvärde högst 5,9 procent).  
Skatter, generella bidrag och utjämning har  
ökat med 6,8 procent (målvärde 5,4 procent). 

Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av 
skatteintäkterna. Målet är uppfyllt för 2016 och  
även som genomsnitt över åtta år. Årets resultat är  
4,3 procent och genomsnitt över åtta år är 2,6 procent. 

Kommunkoncernen ska eftersträva en långsiktig tillväxt  
i balans. Målet bedöms vara uppfyllt. Kommun
koncernens soliditet har ökat från 23,6 procent till  
28,5 procent. Skuldsättningsnivå har minskat från  
96 346 till 92 826 kr kr/invånare, vilket förklaras av 
ökat antal invånare och minskade skulder.

Investeringar bör till 100 procent vara självfinansierade sett 
över en femårsperiod. Målet bedöms som delvis uppnått.
Över en femårsperiod är självfinansieringsgraden  
92 procent. Självfinansieringsgrad 2016 är 107 procent 
beroende på ett högt resultat och att investeringar 
inte genomförts som planerat.

Analys
Nettokostnaderna ökar snabbare än 2015, men skatter, 
generella bidrag och utjämning har ökat ännu snab
bare, vilket förklaras av extra generella statsbidrag.

Årets resultat för kommunen, 369,9 mnkr, påverkas 
av jämförelsestörande poster:

• Realisationsvinster 63 mnkr, försäljning av tomträtter 
(Försäljningen av tomträtter ger lägre årliga tomt
rättsavgälder)

•  Exploateringsverksamheten 74,6 mnkr (15 mnkr mer 
än budget)

• Återbetalning borgensförbindelse Samkraft AB 9,3 mnkr
• Utdelning Kommuninvest 10,8 mnkr
• Generella statsbidrag: Bidraget för flykting

situationen, 60,8 mnkr
• Generella statsbidrag: Bidraget för ökat bostadsbyg

gande 26,8 mnkr

I nyckeltalet för årets resultat räknas realisationsvin
ster/förluster och exploateringsresultat bort. Övriga 
jämförelsestörande poster, totalt 107,7 mnkr, mot
svarar 2 procent av skatteintäkter, generella statsbi
drag och utjämning. 

Skatteintäkterna från kommunalskatten har under 
2016 blivit 11,7 mnkr lägre än budget. För de  
närmaste åren har skatteintäktsprognoserna från 
Sveriges Kommuner och Landsting sänkts kraftigt, 
vilket ställer stora krav på kostnadsanpassningar  
i kommunen för att klara en ekonomi i balans. 

Rättvisande räkenskaper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
kommunala redovisningslagen och god redovisnings
sed, med undantag för systemdokumentation samt 
andelsvärde i Kommungaranti Skandinavien Försäk
rings AB. 

Det lagstadgade kravet på ett positivt resultat, 
”balanskravet”, är uppfyllt. 

Vi tillstyrker:
• att styrelsen, övriga nämnder, gemensamma 

nämnder och de förtroendevalda i dessa organ 
beviljas ansvarsfrihet, samt 

•  att årsredovisningen godkänns. 

Revisionsberättelsen är upprättad av samtliga valda 
revisorer i Gävle kommun. Arne Øvrelid har inte 
deltagit i revisionen av Utbildningsnämnden. 

Gävle 20170427

Mattias Broström Mimmi Fernquist Hampus Forsmark

Björn Frankson Tage Gardfjell  Erik Olsson

Arne Øvrelid
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22 februari 2016
§2 Riktlinjer för att motverka mutor och 

bestickning i Gävle kommunkoncern.  
Dnr 15KS546

§3 Energiplan för Gävle kommun.  
Dnr 15KS278

§4 Ändringar för transportmålen i det 
miljöstrategiska programmet.  
Dnr 11KS398

§5 Taxa, prövning och tillsyn, enligt 
miljöbalkens, strålskyddslagens samt 
tobakslagens områden. Dnr 15KS476

§6 Ändrad taxa för boendeparkering i Gävle 
kommun från 1 april 2016. Dnr 15KS568

§7 Höjning av taxa enligt livsmedelslagen. 
Dnr 15KS477

§8 Översyn tillämpningsanvisningar för 
avgifter inom Omvårdnad Gävle.  
Dnr 15KS631

§9 Avsägelser samt fyllnadsval. Dnr 16KS215

21 mars 2016
§2 LOV (lagen om valfrihetssystem)  

inom hemtjänsten. Dnr 16KS42
§3 Ombudgetering och omdisponering av 

investeringsanslag 2016. Dnr 16KS40
§4 Val av ledamöter, ersättare och 

lekmannarevisorer i styrelser för 
kommunala bolag samt avsägelser  
och fyllnadsval. Dnr 16KS215

25 april 2016 
§2 Revisionsrapporter
§3 Förändring av pensionsbestämmelser  

för ordförande i helägt bolag inom Gävle 
kommunkoncern. Dnr 15KS154

§4 Nya medlemmar i gemensam nämnd  
för företagshälsovård. Dnr 14KS284

§5 Revidering av reglementen för Kommunala 
Pensionärsrådet och Kommunala 
Tillgänglighetsrådet. Dnr 15KS578

§6 Riktlinjer för markanvisning i Gävle 
kommun. Dnr 15KS505

§7 Riktlinjer för exploateringsavtal.  
Dnr 15KS506

§8 Begäran om att Samhällsbyggnads-
nämnden får överta tillsynen av Johannes 
kraftvärmeverk – Andersberg 14:15.  
Dnr 15KS488

§9 Inriktningsprogram för bostads försörjning 
– Revidering 2016. Dnr 16KS89

§10 Återupptagande av centrumplanen och 
omprioritering av åtgärder. Dnr 16KS108

§11 Anmälan om väckta motioner och 
medborgarförslag som är under beredning 
fr.o.m. 2016-01-01. Dnr 16KS1

§12 Avsägelser samt fyllnadsval. Dnr 16KS215

23 maj 2016
§2 Årsredovisning år 2015 för kommunen och 

de kommunala bolagen. Dnr 15KS554
§3 Balansering av resultat till resultatfonder 

år 2015. Dnr 16KS143
§4 Revidering av placeringsreglemente  

för Kommungaranti Skandinavien 
Försäkrings AB. Dnr 16KS38

§5 Upphandlingspolicy för Gävle kommun-
koncern. Dnr 16KS100

§6 Miljöbokslut 2015. Dnr 16KS90
§7 Revidering av utbyggnads- och 

anslutningsplan för kommunalt VA i 
omvandlingsområden. Dnr 15KS504

§8 Fastställande av principer för anslutning 
till kommunalt vatten och avlopp inom 
Gävle Vattens verksamhetsområde där 
Gävle kommun är fastighetsägare.  
Dnr 16KS116

§9 Plan för hantering av extraordinära 
händelser. Dnr 15KS617

§10 Fordon för korttidsuthyrning/bilpool.  
Dnr 15KS206

§11 Återremiss av Omvårdnadsnämndens 
begäran om tilläggsanslag avseende 
maxtaxa inom äldreomsorg. Dnr 15KS631
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§12 Årsredovisning Inköp Gävleborg 2015.  
Dnr 16KS138

§13 Gästrike Räddningstjänstförbund 
– Årsredovisning år 2015. Dnr 16KS122

§14 Återremiss av LOV inom hemtjänsten.  
Dnr 16KS42

§15 Avsägelser samt fyllnadsval år 2016.  
Dnr 16KS215

20 juni 2016
§2 Kommunplan med årsbudget 2017 och 

utblick 2018-2020. Dnr 16KS251
§3 Delårsrapport 1 år 2016 med årsprognos 

för kommunen och de kommunala 
bolagen. Dnr 16KS177

§4 Handlingsplan Integration Gävle kommun 
2016-2017. Dnr 15KS521

§5 Gävle kommuns jämställdhets- och 
likabehandlingsplan 2016-2017.  
Dnr 16KS145

§6 VA-plan Gävle kommun. Dnr 15KS438
§7 Avsiktsförklaring Gästrike Vatten 

– Östhammars kommun. Dnr 16KS20
§8 Upphandling Konsulentstödda jour- och 

familjehem enligt Lagen om valfrihets-
system LOV. Dnr 16KS189

§9 Aktieägartillskott till Gavlefastigheter 
Gävle kommun AB för investeringar.  
Dnr 16KS252

§10 Avsägelser samt fyllnadsval år 2016.  
Dnr 16KS215

26 september 2016
§3 Begäran om att Samhällsbyggnadsnämn-

den får överta tillsynen av vattenskydds-
områden i Gävle kommun. Dnr 15KS489

§4 Återrapport av beslutade ärenden i 
kommunfullmäktige med delegation till 
Gävle Stadshus AB. Dnr 16KS245

§5 Miljöstrategiskt program – Målområde 
transporter. Dnr 11KS398

§6 Kommunalt partistöd för 2015.  
Dnr 14KS470

§7 Överföring av lån från Gävle kommun till 
Gävle Stadshus AB samt tillhörande 
borgensförbindelse. Dnr 16KS340

§8 Avfallstaxa för 2017. Dnr 16KS333
§9 Justering av högsta godtagbara 

boendekostnad (hyresavgift). Dnr 16KS271
§10 Avsägelser samt fyllnadsval år 2016.  

Dnr 16KS215

24 oktober 2016
§2 Revisionsrapporter
§3 Delårsrapport 2 2016. Dnr 16KS178
§4 Förslag till riktlinjer för hantering av arkiv  

i Gävle kommun. Dnr 16KS82
§5 Fördelning av hyra gällande idrottslokaler 

och idrottsanläggningar mellan Kultur och 
fritid Gävle samt Utbildning Gävle.  
Dnr 16KS301

§6 Anmälan om väckta motioner och 
medborgarförslag som är under beredning 
fr.o.m. 2016-01-01. Dnr 16KS1

§7 Avsägelser samt fyllnadsval år 2016.  
Dnr 16KS215

21 november 2016
§2 Valkretsindelning vid val till kommunfull-

mäktige 2018. Dnr 16KS428
§3 Överlåtelse av Gästrike Återvinnare 

Fastighets AB (GÅFAB) till Gavlefastigheter 
Gävle Kommun AB (GFAB). Dnr 16KS337

§4 Omstrukturering Gavlia-koncernen 
(Gavlefastigheter Gävle Kommun AB).  
Dnr 16KS436

§5 Avveckling av verksamheten på Rörbergs 
flygplats. Dnr 16KS432

§6 Sammanträdesdagar år 2017. Dnr 16KS388
§7 Avsägelser samt fyllnadsval år 2016.  

Dnr 16KS215

12 december 2016
§2 Tilläggsbudget för resultat-och 

driftbudget 2017 samt investerings- och 
exploateringsbudget 2017-2020.  
Dnr 16KS415

§3 Kompensationsåtgärder, Gävle kommuns 
riktlinjer vid exploatering av värdefull 
park-, natur- samt jordbruksmark.  
Dnr 16KS265

§4 Kommunalt partistöd för 2017.  
Dnr 16KS446

§5 Program med mål och riktlinjer för privata 
utförare. Dnr 15KS421

§6 Ny taxa för bygglov. Dnr 16KS165
§7 Revidering av bolagsordning – Visit 

Hälsingland Gästrikland. Dnr 15KS465
§8 Kungörelse om kommunfullmäktigesam-

manträden år 2017. Dnr 16KS478
§9 Kriskommunikationsplan vid extraordinära 

händelser i fredstid samt vid höjd 
beredskap. Dnr 16KS445.

§10 Delegation till ekonomi- och finanschef 
eller ställföreträdare angående 
likviditetsgaranti 2017. Dnr 16KS438.

§11 Namnändring för Markbyggarna Gävle 
kommun AB till Gavle Drift & Service AB 
samt revidering av bolagsordningen.  
Dnr 16KS502.

§12 Val av ombud 2017 vid bolagsstämmor  
i Gävle Stadshus AB. Dnr 16KS516

§13 Verksamhetsplan för Kommunfullmäktige 
2017. 

§14 Avsägelser samt fyllnadsval år 2016.  
Dnr 16KS215

Kommunfullmäktige har under 
året även behandlat allmänhetens 
eller enskilda politikers frågor:
Allmänhetens fråga 2 (0)
Enkel fråga 14 (17)
Medborgarförslag, besvarade 27 (35)
Nya medborgarförslag 73 (90)
Interpellationer 25 (26)
Nya interpellationer 24 (26)
Motioner 31 (26)
Nya motioner 26 (46)

Föregående år inom parentes.

Webbdiarium: www.gavle.se

Gästrike Räddningstjänstförbunds årsredovisning 
behandlas inte i Gävle kommuns Kommunfullmäktige.  
Förbundet har eget fullmäktige.
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Nämndernas och bolagens rapportering 

Nämndernas årsredovisningar med utförliga verksamhets- och 
personalberättelser samt uppföljning av mål redovisas i respektive 
nämnds diarium. Under åren 2013–2016 finns dokumenten under 
följande ärendenummer.

För bolagens verksamhets- och personalberättelser hänvisas till 
deras årsredovisningar. 

2016 2015 2014 2013

Kommunstyrelsen 16KS483 15KS555 14KS435 13KS417

Utbildningsnämnden 16UN275 15UN298 14UN256 -

Barn- och ungdomsnämnden - - - 14KS88

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - - - 14KS87

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 16NAN47 15NAN72 14NAN98 -

Omvårdnadsnämnden 16ON173 15ON360 14ON331 13ON271

Socialnämnden 16SON189 15SON204 14SON185 13SON164

Kultur- och fritidsnämnden 16KFN214 15KFN241 14KFN349 13KFN403

Samhällsbyggnadsnämnden 16SBN545 15SBN476 - -

Byggnads- och miljönämnden - 15SBN176 14BMN124 13BMN123

Tekniska nämnden - 15SBN175 14TN227 13TN224

Jävsnämnden 16JN11 15JN15 - -

Överförmyndarnämnden 16ÖFN8 15ÖFN4 14ÖFN14 13ÖFN8

Valnämnden 16VN10 15VN6 14VN13 13VN8

Revisionskollegiet 16REK5 15REK5 14REK6 13REK5

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd 16GNV8 15GNV9 15GNV3 -

Nämnders och bolags rapporter omfattar följande avsnitt förutom 

Revisorskollegiet, Valnämnden, Överförmyndarnämnden, Jävs-

nämnden, Gemensam nämnd för verksamhetsstöd och Gävle 

Vatten som inte lämnar personalstatistik.

Målanalys
1. Medborgare och kunder

2. Medarbetare

3. Hållbart samhälle

4. Ekonomi

• Uppföljning av uppdragen/Kommentar till ägardirektivet

• Utvecklingsområde

• För verksamheten viktiga nyckeltal

• Resultat och investeringar

• Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

• Sammanfattning av de viktigaste händelserna

• Bilaga 1 Personalstatistik 

Till förvaltningsberättelsen i årsredovisningen sammanfattas 

respektive rapporterande enhets rapport under följande rubriker. 

Resultat och investeringar

Tabell 

Målanalys
1. Medborgare och kunder

2. Medarbetare

3. Hållbart samhälle

4. Ekonomi

Uppföljning av uppdragen/ägardirektiv

Väsentliga händelser 
Sammanfattande väsentliga händelser.

Resultat och investeringar
Sammandrag av avsnitten Investeringsverksamhet och  

Resultat och investeringar.

Framtiden 
Sammandrag av avsnitten Utvecklingsområde och Framtida 

intäkts- och kostnadsutveckling.
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Här finns vi – kontaktuppgifter

Arlanda

Gävle

Stockholm

Gävle kommun
Post: Gävle kommun, 801 84 Gävle
Besök: Stadshuset,
Drottninggatan 22
Telefon: 026-17 80 00
Fax: 026-12 54 56
E-post: gavle.kommun@gavle.se
www.gavle.se

Kommunrevision
Post: 801 84 Gävle
Besök: Stadshuset,  
Norra Rådmansgatan 4
Telefon: 026-17 80 00 
E-post: kommunrevisionen@gavle.se
www.gavle.se

Förvaltningar
Kommunledningskontoret
Post: 801 84 Gävle
Besök: Stadshuset,
Drottninggatan 22
Telefon: 026-17 80 00
Fax: 026-12 54 56
E-post: gavle.kommun@gavle.se

Kultur & fritid Gävle
Post: Box 801, 801 30 Gävle
Besök: Slottstorget 1
Telefon: 026-17 80 00
Fax: 026-17 94 45
E-post: kultur-fritid@gavle.se

Näringsliv &  
arbetsmarknad Gävle
Post: Box 603, 801 26 Gävle
Besök: Ruddammsgatan 27
Telefon: 026-17 80 00
Fax: 026-18 23 06
E-post: nag@gavle.se

Omvårdnad Gävle
Post: Box 825, 801 30 Gävle
Besök: Hamiltongatan 22
Telefon: 026-17 80 00
Fax: 010-157 97 10
E-post: omvardnad@gavle.se

Samhällsbyggnad Gävle
Post: 801 84 Gävle
Besök: Kyrkogatan 22
Telefon: 026-17 80 00
Fax: 026-10 67 78
E-post: samhallsbyggnad@gavle.se

Socialtjänst Gävle
Post: Box 803, 801 30 Gävle
Besök: Skomakargatan 6
Telefon: 026-17 80 00
Fax: 026-64 48 92
E-post: socialtjanst@gavle.se

Utbildning Gävle  
Post: Box 603, 801 26 Gävle
Besök: Ruddammsgatan 27
Telefon: 026-17 80 00
Fax: 026-17 92 03
E-post: utbildning@gavle.se

Nämnder utan  
egen förvaltning
Jävsnämnden
Post: 801 84 Gävle
Besök: Stadshuset
Drottninggatan 22
Telefon: 026- 17 80 00
E-Post: javsnamnden@gavle.se

Valnämnd
Post: 801 84 Gävle
Besök: Stadshuset,
Drottninggatan 22
Telefon: 026-17 80 00
E-post: valnamnden@gavle.se

Överförmyndarnämnden
Post: 801 84 Gävle
Besök: Stadshuset,
Drottninggatan 22
Telefon: 026-17 80 00
E-post:
overformyndarnamnden@gavle.se

Gemensam nämnd för 
verksamhetsstöd
Post: 801 84 Gävle
Besök: Stadshuset,
Drottninggatan 22
Telefon: 026-17 80 00
Fax: 026-12 54 56
E-post: gavle.kommun@gavle.se

Bolag
Gävle Stadshus AB
Post: 801 84, Gävle
Telefon: 026-17 80 00
Fax: 026-12 54 56
E-post: gavlestadshusab@gavle.se
www.gavle.se

Gävle Hamn AB
Post: Fredriksskans,
806 47 Gävle
Telefon: 026-17 88 43
Fax: 026-17 91 60
E-post: info@gavlehamn.se
www.gavlehamn.se

Gävle Energi AB
Post: Box 783, 801 29 Gävle
Besök: Förrådsgatan 6,
Näringen, Gävle
Telefon: 026-17 85 75
Fax: 026-17 85 36
E-post:  
kundservice.gavleenergi@gavle.se
www.gavleenergi.se

AB Gavlegårdarna
Post: Box 456, 801 06 Gävle
Besök: Utanvindsvägen 1
Telefon: 026-17 27 00
E-post: info@gavlegardarna.se
www.gavlegardarna.se

Gavlefastigheter  
Gävle kommun AB
Post: Box 975, 801 33 Gävle
Besök: Dragonen,
Kungsbäcksvägen 54
Telefon: 026-17 82 60
E-post: info@gavlefastigheter.se
www.gavlefastigheter.se

Gästrike Vatten AB
Post och besök:
Hamnleden 20 806 41 Gävle
Telefon: 020-37 93 00
E-post: info@gastrikevatten.se
www.gastrikevatten.se

Försäkringsbolag
Kommungaranti Skandinavien
Försäkrings AB
Post och besök: 
Drottninggatan 35, 803 11 Gävle 
Telefon: 026-17 80 60 
E-post: info@skfab.se
www.skfab.se

Svenska Kommunförsäkrings AB
Post och besök: 
Drottninggatan 35, 803 11 Gävle 
Telefon: 026-17 80 60
E-post: info@skfab.se
www.skfab.se

Kommunalförbund
Gästrike Återvinnare
Box 722, 801 28 Gävle
Besök: Utmarksvägen 16
Telefon: 020-63 00 63
E-post: info@gastrikeatervinnare.se
www.gastrikeatervinnare.se

Gästrike Räddningstjänst
Post och besök:
Hamntorget 8, 803 10 Gävle
Telefon: 026-17 96 53
E-post: gastrike.raddning@gavle.se
www.gastrikeraddningstjanst.se

Inköp Gävleborg
Post: 826 80 Söderhamn
Besök: Köpmangatan 7
Telefon: 010-471 30 00
Fax: 010-471 30 02
E-post: info@inkopgavleborg.se
www.inkopgavleborg.se

Samordningsförbund Gävleborg
Post och besök:  
Slottstorget 1, 802 50 Gävle
Telefon: 070-084 04 00
www.finsamgavleborg.se
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