Sid 1 (7)
2019-10-17
Dnr 19ON348

Missiv
Handläggare
Martin Wagner
Tfn 026-17 92 27
martin.wagner@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Workshop för verksamhetsplan 2020 – 2023:
Förutsättningar avseende kommunövergripande
styrning och mål
Inledning
I samband med nämndernas oktobersammanträden finns tid avsatt för en
workshop där nämnderna ska arbeta med inriktning på den verksamhetsplan
som ska beslutas i december för perioden 2020–23. Nedan presenteras de
förutsättningar som gäller för planeringsperioden.

För nämnder och bolag
Vi tror på Gävle. Vi växer som kommun och vi har stor potential att bli en ännu
mer attraktiv kommun för människor att leva och verka i. Vi ska fokusera på det
som är viktigast för Gävles och gävlebornas utveckling. Vi har alla möjligheter att
bli en företagsvänlig kommun av rang samtidigt som vi stärker välfärden och
fortsätter vara Sverigeledande i omställningen till att bli ett miljömässigt hållbart
samhälle för oss som lever och verkar här nu och för kommande generationer.
Att klara vårt viktiga välfärdsuppdrag är vår största uppgift framåt. Färre vuxna
ska försörja allt fler både barn och äldre samtidigt som kraven och
förväntningarna på̊ de tjänster som utförs blir allt högre. Viktiga
grundförutsättningar för att lyckas är en bättre utbildningskedja, en mer effektiv
arbetsmarknadspolitik som leder människor från försörjningsstöd till studier
eller arbete, att effektiviseringar görs till exempel genom mer förebyggande och
evidensbaserat arbete som ger lägre kostnader framåt, mer gränsöverskridande
samarbeten och ett ständigt fokus på̊ att använda kommunens resurser på̊
bästa sätt vid varje givet tillfälle. Om vi ska bibehålla och bli ännu bättre på̊ att
utnyttja den fulla potentialen av våra resurser i välfärdssektorn och samtidigt
möta den demografiska utvecklingen inom ramen för en sund ekonomi, så kan
välfärden inte styras, ledas och organiseras på̊ samma sätt som i dag. Då krävs
medveten förändring. Den förändringen tänker vi leda.
Gävle kommun Välfärd Gävle Box 825, 801 30 Gävle Besök Magasinsplan 19
Växel 026-17 80 00 Fax 026-17 88 16 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se

Sid 2 (7)

Vi vill se mer av medborgarfokus, helhetssyn och nya idéer, initiativ och
arbetssätt som leder till lärande, ny kunskap och verksamhetsutveckling.
Vi vill se en tydligare framgångskultur i vår kommun. En kultur som vill lyckas,
som vågar misslyckas och vågar ta nya tag. En kultur där alla vill och får tänka
nytt.
Vi vill se en kultur med höga förväntningar och hög tillit. En kultur som ser vikten
av helhet och samverkan och en kultur där vi gör varandra bättre. Vi ska ge
varandra tio sätt att lyckas, inte tio anledningar att det inte går. Och om det vi vill
uppnå ändå inte går fullt ut, så får ger vi varandra tio nya möjligheter att nå så
långt det går.
Så bygger vi en kultur som är möjlighetsbaserad och inte problemorienterad.
Kultur, värdegrund, ledarskap och medskapande ska få en betydligt mer
framskjuten roll samtidigt som styrningen via ekonomi och mål- och
resultatstyrning ska bli mindre detaljerad men den ska givetvis finnas som en
viktig del för att ge oss god koll på alla nivåer.

Förhållningssätt
Verksamhetsnära mål och aktiviteter ska genomsyras av följande förhållningssätt:

Möjliggörande
Vi möjliggör och öppnar dörrar för nya idéer. Vi har alltid ett medborgarfokus gott bemötande och god service möjliggör nya vägar.

Medskapande
Medarbetare, brukare, invånare, civilsamhälle, näringsliv och andra relevanta
aktörer är självklart med och bidrar till hela kommunens utveckling.

Medvetenhet
Vi gör medvetna och hållbara val ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt
perspektiv. God kvalitet i våra verksamheter inom ramen för en långsiktigt
hållbar ekonomi är beroende av tydlig styrning där uppföljning, utvärdering och
analys är förutsättningar för att kunna göra välavvägda prioriteringar och vägval.
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Kommunövergripande mål
MÅL 1: Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor
Hela kommunkoncernen ska verka för att kompetensnivån hos Gävles invånare
höjs och möter arbetsmarknadens krav och behov. Resultaten i grundskolan ska
höjas, fler gymnasieelever ska gå vidare till högre studier, fler unga ska ha
kunskap om den breda arbetsmarknad som finns i vår närregion och fler vuxna
ska få möjligheter till omställning och livslångt lärande. Kommunkoncernen ska
gemensamt bidra till insatser som leder till en god kompetensförsörjning.
Alla Gävles skolor ska vara framgångsrika och präglas av studiero, trygghet och
fokus på kunskap. Vårt mål är att kraftigt öka andelen elever som tar
gymnasieexamen. För att lyckas måste vi satsa på hela utbildningskedjan, från
förskola till gymnasium. Likvärdig tillgång till förskoleverksamhet är viktig för
alla barn. Målet för barngruppernas storlek i förskolan är de nationella
riktmärkena och arbetet för att minska barngruppernas storlek kommer att ske
genom både kraftigt utbyggd förskoleverksamhet och anställning av mer
personal. Andra vuxenresurser kan med fördel anställas i förskolan för att
underlätta pedagogernas arbete.
Lärarna är skolans viktigaste resurs och det ska synas i både lönekuvertet och i de
möjligheter till utveckling som erbjuds. För att höja kunskapsresultaten behöver
lärarna få fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen.
Därför måste de avlastas med uppgifter som inte kräver en lärarlegitimation.
Därför ska fler vuxna anställas i skolan och arbetsuppgifter ska identifieras som
kan utföras av andra yrkesgrupper.
För att klara kunskapsmålen är det också viktigt att eleverna mår bra.
Elevhälsoarbetet ska därför förstärkas för att minska den psykiska ohälsan. Vi ska
fortsätta arbetet med att bekämpa den negativa skolsegregationen och alltid
beakta inkludering och eftersträva elevsammansättningar som ger positiva
kamrateffekter. Barn och unga ska ha tillgång till skolgårdar som främjar lek och
rörelse och vi ska investera i mer gröna skolgårdar.
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MÅL 2: Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle
För att uppfattas som en attraktiv kommun för företag och företagsamma
människor så behöver Gävle vara en öppen och spännande kommun med hög
kvalitet i alla verksamhetsdelar. Med ett gott företagsklimat i Gävle växer våra
företag och företagare, fler arbetstillfällen skapas, skattekraften ökar och
utanförskapet minskar.
Vi tror på den enskilde entreprenörens förmåga och näringslivets kraft att främja
en hållbar tillväxt i vår kommun. Öppenhet och mångfald innebär att Gävle
verkar för ett dynamiskt företagsklimat som främjar innovation och
entreprenörskap.
Etableringar och investeringar är av stor betydelse för Gävles utveckling.
Den som driver företag i Gävle ska känna att kommunen förstår deras
förutsättningar och kommunens service ska utgå från företagens behov.
Företagare ska bemötas av effektivitet och bra service i hela kommunens
organisation. Synpunkterna från näringslivet ska vi aktivt arbeta med för att nå
förbättringar.
De synpunkter som särskilt behöver prioriteras är; attityder till företagande,
kompetensbrist, upphandling och bemötande. Vi ska utveckla begreppet
Företagarservice till att även gälla mer komplexa ärenden där företagare i
dagsläget på egen hand behöver samordna offentliga kontakter.
Betydligt mer mark än idag måste planläggas och möjliggöras för företag.
Dialogen och kommunikationen med näringslivet ska stärkas. Kommunen
behöver se över arbetssätt, rutiner och regelverk och differentiera dem gentemot
små och stora företag, där så behövs och är möjligt.
Trots att Gävle har hög arbetslöshet upplever många företag att det råder brist på
kompetent personal. Samarbetet med gymnasieskolans utbildningar,
vuxenutbildningen och högskolan ska utvecklas för att förstärka företagens
kompetensförsörjning. Skolornas inriktning och yrkesprogram behöver bättre
anpassas till efterfrågan på arbetskraft och fler behöver fullföljd
gymnasieutbildning.
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MÅL 3: Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela
kommunen
Vår kommun ska vara en plats där alla ges möjligheter att bidra till vår
gemensamma utveckling. Tillit till samhället, en trygg inkomst och meningsfullt
arbete och fritid är grunden för en god hälsa. Det behövs fler insatser som
underlättar vägen till arbete för fler. Vi ska bli bättre på att skapa
sammanhållning och tillit mellan människor och inte minst tillit till kommunens
verksamheter. Fler mötesplatser behövs i hela kommunen, som främjar ökad
gemenskap.
Våra välfärdstjänster ska hålla hög kvalitet och utgå från individuella behov. Alla
stads- och kommundelar ska vara trygga att bo och vistas i och erbjuda goda
livsvillkor och attraktiva livsmiljöer genom hela livet. Därför måste möjligheterna
att bo, arbeta, utvecklas och trivas i hela vår kommun bli bättre. Strategiskt
förebyggande arbete är viktigt i alla våra verksamheter för att klara välfärden
framåt. Tidiga insatser där individens möjligheter stärks är grunden för att ge
barn och unga en reell chans till en riktigt bra framtid.
En förutsättning för att få välfärdsverksamheter med hög kvalitet är att vi har rätt
utbildade medarbetare som trivs, vill utveckla verksamheterna, som kan och vill
arbeta kvar. Såväl ändrad demografi, tillväxt och pensionsavgångar ska mötas.
För att lyckas med vår kompetensförsörjning och attrahera fler nya medarbetare,
är det av högsta vikt att kommunen även fortsättningsvis uppfattas som en
attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares engagemang tas tillvara.

MÅL 4: En modern samhällsplanering som möter nuvarande och
kommande generationers behov
Gävle är en snabbt växande kommun och vi är en stark nod för nationell
infrastruktur. De senaste åren har inflyttningen ökat markant och satt fart på
många omvandlingsprojekt i kommunen.
Fortfarande är bostadsbristen ett problem i vår kommun. Den bidrar förutom till
risk för avstannande inflyttning till trångboddhet och svårigheter för kapitalsvaga
grupper att finna ett eget boende. Bland utmaningarna som en växande kommun
för med sig finns också en risk för en växande segregation mellan olika stads- och
kommundelar och olika socioekonomiska grupper. Vi ska ta ansvar för
bostadsförsörjningen i hela vår kommun.
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Genom en innovativ, smart, grön och hållbar samhällsplanering ska vi både bidra
till att fler vill bo i vår kommun, att människor känner samhörighet och
sammanhållning och att Gävle erbjuder goda livsmiljöer även för kommande
generationer.
Vår vision är en tät stad med hållbara förutsättningar för näringslivet, ett
klimatsmart transportsystem och upplevelserika centrum, stadsdelar och orter.
Centrums gröna stråk och parker är en viktig, omistlig del av stadens utveckling.
Goda livsmiljöer skapar vi när vi planerar för hela samhället även i de mindre
byggnationerna. Mötesplatser som skapar sammanhållning, trygghet för alla
individer, gröna stråk och parker som främjar hälsa, hållbar infrastruktur ur ett
miljömässigt perspektiv och tillgång till kultur, idrott och friluftsliv i det
vardagliga livet är hörnstenar som vi beaktar i både de små och de stora
processerna.

MÅL 5: En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun
Gävle kommun ska vara en hållbar kommun ur såväl socialt, ekologiskt som
ekonomiskt perspektiv. Vi måste minska våra verksamheters och Gävlebornas
ekologiska fotavtryck för att inte tära på jordens ändliga resurser.
Gävle är som geografisk plats klimatneutral senast år 2035 och klimatpositiv
senast år 2040. Såväl investeringar som verksamhetsnära beslut ska understödja
resan mot målet att vara en klimatneutral plats.
Ett mer hållbart vardagsnära transportsystem främjar en god hälsa hos både
medborgare och medarbetare. Giftfria miljöer skapar mer hälsosamma miljöer i
våra egna verksamheter men också i allas vår närmiljö. Strategisk planering för
ekologisk hållbarhet i all vår verksamhet främjar vår ekonomi genom mindre
ohälsa och färre miljöskulder. I Gävles välfärdsverksamheter är ekologisk
hållbarhet är en integrerad del.
Människors hälsa och välmående förbättras i och nära naturen och vi är beroende
av en stark biologisk mångfald. Vi stödjer processer för att skapa fler natur- och
vattennära miljöer nära människor. Vi skyddar mer natur och vi skapar
möjligheter för invånare och besökare att ta del av den, både i staden och på
landsbygden.
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Vi ökar ambitionerna på miljö och klimatområdet och fortsätter vara en av
Sveriges bästa miljökommuner och visar att den ekologiska omställningen är
möjlig genom att ligga i framkant för nya lösningar och arbetssätt. Våra höga
ambitioner skapar innovationsmöjligheter både inom välfärdssektorn och
näringslivet. Vi blir mer intressanta för etableringar och företag växer här när vi
tillsammans bäddar för nya lösningar på de miljö- och klimatutmaningar som
hela världen står inför.
Vi visar att en stark välfärd, goda livsmiljöer för alla Gävlebor och ansvar för vår
gemensamma planet hänger ihop och är beroende av varandra.

Styrande dokument och strategiska program
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