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7. Bostäder och fastigheter

Bostäder
7.1 Inledning
Boendet har stor betydelse i människors vardag och liv. Boendefrågan berör alla
oavsett var och hur man bor. Tillgången till en bostad, inflytandet över sitt
boende, en rimlig boendekostnad och en väl fungerande boendemiljö ger ett
tryggt boende.
7.2 Nuläge
Bostadsbeståndet i kommunen består av 4 004 lägenheter i flerfamiljshus, i
huvudsak hyresrätter, 5054 villor/ småhus, 492 specialbostäder för äldre/
funktionshindrade och övriga specialbostäder samt 153 övriga hus som inte
huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål. Totalt antal lägenheter och villor
(inklusive specialbostäder och övriga hus) uppgår till 9 703 st, vilket är en
ökning med 23 bostäder mellan 2016-2017. Det är småhus och övriga hus som
står för ökningen. Antalet lägenheter i det kommunala bostadsbolaget (TOP
Bostäder AB) uppgår oförändrat till 1 894 lägenheter (2017).
Fördelningen mellan villor/ småhus och lägenheter i Gällivare är 55,8 procent
villor/ småhus och 44,2 procent lägenheter. Det innebär att Gällivare kommun
har en mindre andel lägenheter än snittkommunen där fördelningen är 45,7
procent villor/ småhus och 54,3 procent lägenheter.
Fördelning av lägenhetsstorlek hos TOP-bostäder 2016-2017:
Lägenhetsstorlek

Antal 2017:

Antal 2016:

1 rum och kök

416 st

416 st

2 rum och kök

797 st

797 st

3 rum och kök

583 st

583 st

4 rum och kök

91 st

91 st

5 rum och kök

6 st

6 st

6 rum och kök

1 st

1 st

Totalt:

1894 st

1894 st

Tabell 7.1. Fördelning av lägenhetsstorlekar hos TOP-bostäder 2016-2017. Källa: TOP-bostäder. Tabell:
Gällivare kommun. Datum: 2018-06-07.

7.2.1 Hushåll
Enligt Statistiska Centralbyrån bestod Gällivare kommun 2017 av 8 751 st
hushåll med totalt 17 825 st personer. Det är 64 st hushåll färre än under 2016.
Befolkningen har samtidigt minskat med 131 personer. Det innebär att andelen
enpersonshushåll fortsätter att öka i kommunen. Trenden i Gällivare kommun
visar på en allt lägre utnyttjandegrad av bostadsbeståndet. Idag bor det 1,97
invånare per bostad (lägenhet och småhus), vilket är lägre än genomsnittet för

både landet och Norrbottens län. En av anledningarna till detta är att hushållen i
Gällivare kommun till största delen består av 1 person och 2 personers hushåll.

Tabell 7.2. Hushållens sammansättning i Gällivare kommun 2000-2017. Källa: SCB. Tabell: Gällivare kommun.
Datum: 2018-06-07.

Tabell 7.3. Hushållens sammansättning i Gällivare kommun 2011-2017. Källa: SCB. Tabell: Gällivare kommun.
Datum: 2018-06-07.

7.2.2 Efterfrågan på bostäder
Efterfrågan på bostäder kan man främst se på bostadsköer, vakansgraden i
bostadsbeståndet samt prisernas utveckling på småhus och bostadsrätter. Topbostäder har för närvarande 4650 personer i bostadskö (2018-06-15). Det är en
ökning med 642 personer de senaste 10 månaderna. Gällivare kommun består
samtidigt av 8 751 hushåll. Bostadskön kan därmed inte anses spegla en rimlig
efterfrågan på bostäder även om den ger en fingervisning på hur svårt det är att
få hyra en lägenhet i Gällivare kommun.

Ungefärliga kötider i TOP-bostäders bestånd (ej nyproduktion):
Bestånd

Kötid

Kötid totala beståndet vecka 23 2018

10-12 år

Tabell 7.4. Ungefärliga kötider i TOP-bostäders bestånd 2018. Källa: TOP-bostäder. Figur: Gällivare kommun.
Datum: 2018-06-15.

Vakansgraden, dvs. outhyrda lägenheter, inom TOP-bostäder var i snitt 0,54 %
(2016: 0,44%, 2015: 0,52%, 2014: 0,5%, 2013: 0,61%, 2012: 0,79%) under
2017. Omräknat i lägenheter innebär det i snitt 10 lediga lägenheter under året.
Vakansgraden har minskat med 44 procent sedan 2012. Det bör finnas en viss
andel lediga lägenheter i en kommun för att flyttrörelser skall vara möjliga och
för att bostadsmarknaden ska fungera på ett bra sätt. Boverket rekommenderar
att det bör finnas en vakansgrad på 1-3 %.
Priserna på bostäder i Gällivare kommun har ökat kraftigt sedan 2011.
Prisuppgången på småhus är +62 procent på fem år. Gällivare kommun har de
dyraste småhusen efter Luleå och Kiruna i länet.
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Figur 7.5. Köpeskilling för småhus, medelvärde i tkr för Gällivare, Luleå och Kiruna. Källa: SCB. Figur: Gällivare
kommun. Datum: 2018-06-07.

7.2.3 Historiskt bostadsbyggande
Bostadsbyggandet har varit lågt i Gällivare kommun sedan 1991 vilket kan
förklaras av det bostadsöverskott som uppstod i samband med de stora
utflyttningarna från kommunen under 1980- och 1990-talet.
Bostadsbyggande och befolkningsförändring i Gällivare kommun 1975-2017:

Figur 7.6. Bostadsbyggande och befolkningsförändring i Gällivare kommun 1975-2017. Källa: SCB. Figur:
Gällivare kommun. Datum: 2018-06-07.

7.2.4 Medborgarundersökningen bostäder
En viktig faktor för att få en befolkningsökning är att det finns bra och prisvärda
bostäder i kommunen. Medborgarundersökningen från 2017 visar ett stort
missnöje med bostäder, bostadsplaneringen samt svårigheter med att hitta ett
prisvärt boende. Medborgarna i Gällivare kommun var minst nöjd av alla
medverkande kommuner i undersökningen med möjligheterna till att hitta ett bra
boende i kommunen. Betygsindex för Gällivare var 30 av 100 och snittet för alla
kommuner var 52 av 100. Nöjdheten har minskat vid nästan varje mätning och
är den faktor som medborgarna är minst nöjd med i kommunen som region.
Nästa mätning sker under hösten 2019.

Figur 7.7. SCB Medborgarundersökning betygsindex för bostäder 2006-2017. Källa: SCB. Figur: Gällivare
kommun.

7.3 Framtid
7.3.1 Bostadsbehov
Malmkropparna är utbredda på flera ställen inom tätortsområdet i Malmberget
och dess omedelbara närhet. Brytningen påverka markområden inom stora och
centrala delar av samhället och denna påverkan kommer att pågå under
överskådlig framtid. Som en följd av detta måste stora delar av Malmbergets
tätort upphöra och omvandlas till industrimark för gruva. I Samarbetsavtalet
mellan Gällivare kommun och LKAB framgår det att omvandlingsprocessen ska
ske stegvis i fyra etapper.
I Gällivare kommuns bostadsförsörjningsplan från 2012 finns nuläget beskrivet
och beräkningar på framtida bostadsbehov i samband med
samhällsomvandlingen. Enligt bostadsförsörjningsplanen bor ca 1800 personer i
avvecklingsetapperna 1-4. Med östra Malmberget inräknat blir det totalt 2547
personer. Utöver detta berörs även äldreboendena Lövberga med 80 lägenheter
och Gunnillahem med 42 lägenheter. Då är inte Kilen, Johannes och
Hermelinområdena inräknade.
Efter mer omfattande mätningar av LKAB konstateras större markdeformationer
än tidigare bedömningar i östra Malmberget. En ny situation där fler personer
berörs är därmed ett faktum. Det aktuella området ligger mellan den så kallade
Fabiangropen och den naturliga krosszon som finns i marken vid Linnévägen. Av
bolagets information framgår dock att nya miljövillkor kan innebära att
ytterligare fastigheter berörs.
För närvarande finns det få befintliga bostäder att tillgå i Gällivare kommun.
Vilket innebär att nya bostäder måste byggas för att tillgodose
samhällsomvandlingen och rådande bostadsbrist. För att uppnå eventuella
befolkningsmål krävs ytterligare bostäder.
För att ersätta bostäderna i avvecklingsetapperna samt östra Malmberget krävs
det ca 1300 bostäder enligt beräkningar i bostadsförsörjningsplanen från 2012.
Fastigheterna i andra berörda delar av Malmberget tillkommer till dessa siffror.
För att uppnå befolkningsmålsättningen i kommunplanen 2019-2021 om att
Gällivare kommun ska växa med ca 2000 personer fram till år 2030 måste det
tillkomma ytterligare ca 1000 bostäder. En del av dessa kan tillkomma genom
flyttkedjor när främst 40-talisterna lämnar sina bostäder.
För att ersätta bostäderna i Malmberget och samtidigt växa med 2000 invånare
kommer det totalt att krävas ca 2 300 bostäder.
7.3.2 Planerat bostadsbyggande
Det är ett stort antal byggprojekt och markköp på gång i samband med
samhällsomvandlingen. Nedan finns planerade projekt sammanfattade.

Figur 7.8. Gällivare samhällsomvandling – vad är på gång? Källa: www.gellivare.se. Figur: Gällivare kommun.
Datum: 2017-09-26.

Detaljplaner och utvecklingsplaner
I kvarteret Vägmästaren vid Hedskolan pågår entreprenad för rivning och
marksanering. Omläggning av VA-ledningar kommer att utföras maj-juni 2018.
Anläggning av Friidrottshallen juli 2018- dec 2019. Plus ca 90 bostäder.
Vid nuvarande Granngården längs Norska vägen pågår detaljplanearbete för ca
200 bostäder.
En detaljplan för utökning av Repisvaara NV ska möjliggöra byggnation av ca 60
villor har påbörjats.
En detaljplan för Tallbacken Lina 3:1 ska möjliggöra uppförandet av ca 10 villor.
Detaljplaner för Gällivare 82:2 och del av Gällivare 12:74. Planområdet ligger på
södra sidan Vassara älv, öster om Karlgrens slakteri. Planen ska ge utrymme för
att uppföra fem nedmonterade hus från Malmberget, som innehåller ca 20
lägenheter, samt ett tiotal villor.

Områden som är klar att bebyggas
TOP bygger även 74 nya lägenheter på Forsheden. Detta blir ett nytillskott av
bostäder och är inte ersättningsbostäder.
Nya lägenheter byggs på Forsgårdsområdet. Nåiden bygger 62 lägenheter för
LKABs räkning. I samma område uppförs 40 lägenheter till TOP bostäder för
LKABs räkning. Varav 18 lägenheter blir ett nytillskott till bostadskön.
På Repisvaara är arbetet i full gång för ca 1000 bostäder i hela området.
Gällivare kommun har påbörjat försäljningen av villatomter för etapp 1 etapp 2.
7.4 Utmaningar
Bostadsbristen i kommunen är en av de största utmaningarna.
Medborgarundersökningen från 2017 visar ett stort missnöje med bostäder,
bostadsplaneringen samt svårigheter med att hitta ett prisvärt boende.
Medborgarna i Gällivare kommun var minst nöjd av alla medverkande kommuner
i undersökningen med möjligheterna till att hitta ett bra boende i kommunen.
Betygsindex för Gällivare var 30 av 100 och snittet för alla kommuner var 52 av
100. Nöjdheten har minskat vid nästan varje mätning och är den faktor som
medborgarna är minst nöjd med i kommunen som region.
För att ersätta bostäderna i avvecklingsetapperna samt östra Malmberget krävs
det ca 1300 bostäder fördelat på ca 500 nya småhus och ca 800 nya lägenheter
enligt beräkningar i bostadsförsörjningsplanen från 2012. Fastigheterna i andra
berörda delar av Malmberget tillkommer till dessa siffror.
För att ersätta bostäderna i avvecklingsetapperna samt östra Malmberget krävs
det ca 1300 bostäder enligt beräkningar i bostadsförsörjningsplanen från 2012.
Fastigheterna i andra berörda delar av Malmberget tillkommer till dessa siffror.
För att uppnå befolkningsmålsättningen i kommunplanen 2019-2021 om att
Gällivare kommun ska växa med ca 2000 personer fram till år 2030 måste det
tillkomma ytterligare ca 1000 bostäder. En del av dessa kan tillkomma genom
flyttkedjor när främst 40-talisterna lämnar sina bostäder.
För att ersätta bostäderna i Malmberget och samtidigt växa med 2000 invånare
kommer det totalt att krävas ca 2 300 bostäder.
Priserna på bostäder i Gällivare kommun har ökat kraftigt under de senaste fem
åren (2011-2016). Prisuppgången på småhus är +62 procent på fem år.
Gällivare kommun har de dyraste småhusen efter Luleå och Kiruna i länet.
Trenden i Gällivare kommun visar också på en allt lägre utnyttjandegrad av
bostadsbeståndet. Idag bor ca 1,97 invånare per bostad, vilket är lägre än
genomsnittet för både landet och Norrbottens län. En av anledningarna till detta
är att hushållen i Gällivare kommun till största delen består av 1 person och 2
personers hushåll.

Fastigheter
De kommunala fastigheterna är särskilt betydelsefulla för kommunens barn,
ungdomar och äldre. Barn och ungdomar tillbringar väsentlig del av sin vakna tid
i förskolor, skolor, simhallar, ishallar, bibliotek med flera kommunala fastigheter
och många äldre lever många år, nästan hela dygnet i kommunala servicehus
och boenden för äldre. Fastigheternas utseende, storlek, läge och skötsel har
stor betydelse för dessa gruppers livskvalitet och är således en viktig kommunal
angelägenhet.
Fastighetsbeståndets sammansättning och fastigheternas karaktär och skötsel
påverkar även kommunens förmåga att dra till sig nya invånare och tillfälliga
besökare. Fastigheterna har dessutom stor inverkan på kommunens ekonomi.
Lokalkostnaderna är normalt den näst största utgiftsposten i budgeten efter
personalkostnaderna och fastigheterna är undantagslöst den största
tillgångsposten i balansräkningen.
De fastigheter som ingår i fastighetsavdelningen vid Gällivare kommun är
skolor/barnomsorg, reglerings- och saneringsfastigheter,
förvaltningslokaler/räddningstjänst, äldreomsorg och vård, industri- och
affärlokaler. Utöver dessa finns även sport- och simhallar, flygplatsen med
terminalbyggnad, hangar och garage samt VA fastigheter och anläggningar.
Ansvar för skötsel och drift av sport- och simhallar, flygplats och VA ligger inte
under samma avdelning som ansvaret för resten av fastighetsbeståndet.

Fastighetsavd

Flyget

Servicefritidsavd

Skolor/barnomsorg
Terminalbyggnad Simhallar
Reglerings/saneringsfastigheter
Hangar
Sporthall
Förvaltningslokaler/räddningstjänst Garage
Äldreomsorg och vård
Industri- och affärslokaler

Teknikavd
VA
anläggningar
VA fastigheter

Figur 13.1 visar att ansvaret för kommunens olika fastigheter finns placerade under 4 olika avdelningar.

Effektivitetsmått kan anges som inre effektivitet och det kan beskrivas som
lokaler med låga drifts-, och underhålls- och kapitaltjänstkostnader per
uthyrningsbar kvadratmeter. En lokal har hög yttre effektivitet om den är
ändamålsenlig för sin användning, det vill säga om dess läge, storlek,
planlösning, tekniska kvalitet och utrustning passar för den verksamhet som
bedrivs där och de som arbetar där uppfattar lokalerna som rationella och
trivsamma. Lokaler med både hög yttre och hög inre effektivitet är
kostnadseffektiva; de ger mycket brukar/kommunnytta för kostnaderna.

7.5 Nuläge
Enligt bestämmelser i Plan och bygglagen, Lagen om tekniska egenskapskrav på
byggnadsverk med mera och i Boverkets byggregler med tillhörande föreskrifter
framgår att en byggnad ska ha skriftliga drifts- och underhållsinstruktioner,
särskilda anvisningar för funktionskontroll av ventilationssystem och brandskydd
samt plan för det periodiska underhållet. Gällivare kommun saknar detta för
delar av sina fastigheter. Det medför svårigheter att bland annat bedöma om
skötseln av fastigheterna utförs på det sätt som krävs och till en rimlig kostnad.
Aareon Sverige AB (tidigare Incit AB) ingår i Aareonkoncernen och är
marknadsledande i Europa av heltäckande affärssystem för fastighetsägare.
Aareon har mer än 35 års erfarenhet att ta fram fastighetsrelaterade (drift- och
underhåll) nyckeltal för olika fastighetstyper och presentera i sina
årskostnadsböcker ”Repab faktaböcker”. I årskostnadsböckerna finns bland
annat nyckeltal som kan användas för att kontrollera, jämföra och sänka driftoch underhållskostnader. All statistik och alla riktvärden avseende värme gäller
normalårsförbrukning i temperaturzon 3. Gällivare ligger i temperaturzon 1och
korrektionsfaktor 1,15 används för omvandling till jämförbar förbrukning. För
Tallbackaskolan innebär det till exempel att kostnaden för fjärrvärme skulle
minska med 10,30 kr/m2 från den totala genomsnittliga kvadratmeterkostnaden
på 528,81 kr. Kostnaden för snöröjning skulle sannolikt också minska med några
kronor från knappt 10 kr/m2. Nedan följer en jämförelse av Gällivare kommuns
kostnad för olika fastigheter jämfört med kostnader beräknade av Repab fakta
2018. I jämförelsen framgår Gällivare kommuns faktiska kostnader och en
beräkning av vad kostnaden skulle vara om nödvändig kostnad för underhåll
ingick med 100 kr/m2.
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Kostna
d inkl.
100 kr
under- Gällivare
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2
628,81 528,81
842,79 742,79
585,49 485,49
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553,25 453,25
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1013
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1263,2

Figur 13.2 visar Gällivare kommuns faktiska kostnad per kvadratmeter samt en beräknad kostnad inklusive 100
kr/m2 i underhåll jämfört med låg, median och hög kostnad enligt Repab faktas beräkningar 2018.
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Figur 13.3 visar Gällivare kommuns faktiska kostnad samt en beräknad kostnad inklusive underhåll 100kr per
kvadratmeter i förhållande till låg, median och hög kostnad, enligt Repab fakta 2018.

Det jämförelserna visar är bland annat att kostnaderna för de olika lokalerna är
högre än den beräknade ”låga kostnaden” men även högre än ”median
kostnaden” när det gäller vårdboenden och industrier. Den inre effektiviteten är
därmed inte är så hög som den skulle kunna vara. Nämnvärt är att i de
kostnader som Rebab beräknar ingår en viss del för underhåll och i de faktiska
kostnaderna för Gällivare kommuns lokaler ingår ingen underhållskostnad.
Strävan är att underhållet ska vara 100 kronor per kvadratmeter vilket skulle
innebära att redovisade kostnader stiger med 100 kronor och den inre
effektiviteten minskar ytterligare.
Kostnad för fastigheter delas normalt in i drifts-, underhålls- och
kapitaltjänstkostnader samt övriga kostnader. Driften av Gällivare kommuns
fastigheter ansvarar det kommunalägda, allmännyttiga bostadsföretaget TOP
bostäder AB för. Vissa kommunala fastigheter driftas av kommunen själv till
exempel sport- och simhallar, VA fastigheter och flygplats och för vissa
anläggningar betalas det ut driftbidrag till olika föreningar som sköter driften.
Kommunens kostnad för de fastigheter som förvaltas av TOP Bostäder uppgår
till:

2018
2017
2016

Kostnad i kronor
49 570 867
48 264 199
45 378 000

Kvadratmeter
161 487,40
171 143,40
160 530,40

Kostnad per
kvadratmeter
305,84
281,03
282,68

Figur 13.4 visar kostnad för Top bostäders drift av de kommunala fastigheter som fastighetsavdelningen
ansvarar för. Antal kvadratmeter och kostnad per kvadratmeter redovisas för 2016-2017. Uppgifterna för 2018
anges i rött och det är de förväntade kostnaderna och kvadratmetrarna.

Kommunens totala kostnad för fastigheter är väsentligt större eftersom alla

fastigheter inte ingår i beräkningen utan det är endast den kostnad kommunen
har till TOP bostäder som anges ovan. För de fastigheter som förvaltas av TOP
Bostäder ingår heller inte alla delar av den totala fastighetskostnaden. Nedan
följer en beskrivning av vilka delar som ingår och vilka som inte gör det.
Ingår i TOP Bostäders
förvaltning av
kommunens
fastigheter

Poster som ligger
under fastighet

Poster som inte ingår i dagens
hyressättning

El
Försäkring
Planerat underhåll
Fjärrvärme/pellets Lokalvård
Kapitalkostnader/investeringar
Vatten
Larm/bevakning
Sopor
Fastighetsamordning OH
Snöröjning
Fastighetsskötsel
Fastighetsskötarkostnad
Löpande reparationer
Övriga avtal
Administrativa kostnader
Tekniska tjänster Top
Figur 13.5 visar vad som ingår i TOP bostäders förvaltning av kommunens fastigheter samt vilka kostnader som
ligger under fastighet och vilka kostnader som inte alls finns med.

Gällivare kommun har under lång tid haft ett bristande underhåll av sina
fastigheter och det har gjort att behovet av underhåll nu är stort och kostsamt.
Gemensamt för underhåll är att det utförs med längre tidsintervall än ett år och
att det är planerade åtgärder. Vissa fastigheter med stora underhållsbehov
kommer att avveckals under samhällsomvandlingen men behovet av underhåll
på kvarvarande och nytillkomna fastigheter är viktigt att beakta när kommunen
prioritererar och budgeterar. Ett bristande underhåll leder utan undantag till
stora kostnader. Vid en situation där kommunen är i fas med sitt underhåll kan
däremot 100 kronor långsiktigt innebära lägre kostnader.
År 2017 har Gällivare kommun investerat 7 700 000 kronor i sina fastigheter och
avsatt 2 500 000 kronor för planerat underhåll. Det som har avsatts för planerat
underhåll motsvarar 23,5 kr/kvm om alla fastigheter som ska avvecklas inom
kort samt alla reglerings och saneringsfastigheter räknas bort. Enligt samma
beräkning motsvarar investeringar på 7 700 000 kronor 72 kr/kvm. För att
kommunen ska ha en rimlig möjlighet att påbörja arbetet med det stora
underhållsbehovet som finns är investeringar på 72 kr/kvm och underhåll på
23,5 kr/kvm inte tillräckligt. Med fortsatt underhåll och investeringar i
motsvarande omfattning kommer underhållsskulden fortsätta växa i rask takt
och det är ingenting som pågående samhällsomvandling förändrar. Om behovet
av underhåll av kommunens fastigheter hanteras på samma sätt framåt som det
hittills har gjorts kommer således även utvecklingen av densamma fortsätta, inte

bara på samma sätt utan dessvärre ytterligare öka glappet mellan behov och
investeringar/underhåll. Gällivare kommun står idag inför det faktum att de
hyror som tas ut för lokaler i kommunens fastighetsbestånd i de flesta fall inte
täcker de faktiska kostnaderna för desamma och än mindre behov av underhåll
eller avsättning för kommande underhåll. Det finns behov av ökade intäkter för
fastigheterna för att kostnaderna ska ha täckning men också för att ha råd med
det stora underhållsbehov som finns och som fortsatt kommer att finnas.
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Figur 13.6 visar en sannolik utveckling av underhållsskulden om hanteringen av underhållsbehov hanteras lika
som det hittills gjort.

Underhållsplaner av kommunens fastigheter saknas. De åtgärder som idag utförs
är inte planerade underhåll utan främst åtgärder av akut karaktär. De
ekonomiska medel som är avsatta för planerat underhåll och till investeringar
används till akuta insatser och räcker inte till att beta av den stora
underhållsskuld som finns. Att något planerat underhåll inte sker medför
dessvärre att underhållsskulden successivt fortsätter att öka från år till år.
Behovet av underhåll omfattar viktiga och bärande funktioner i kommunens
fastigheter. Behovet illustreras väl av ett isberg där de största behoven och
kostnaderna inte är direkt synliga men gemensamt med det synliga
underhållsbehovet som till exempel slitna väggar och golv är att de saknar såväl
planer som budget. Nedan visas behov och beräknade kostnader för aktuellt
underhållsbehov som saknar planer idag. Underhållsskulden är idag beräknad på
de fastigheter som fastighetssamordnare har ansvar för, således ingår inte till
exempel sport- och simhallar. Vidare är beräkningen gjord på de fastigheter som
kommer att kvarstå när samhällsomvandlingen är genomförd.

Figur 13.7 illustrerar att det finns ett
stort behov av underhåll som inte ”syns” och
som det inte finns någon plan för.

Figur 13.8 visar beräknade kostnader för det
underhåll som inte ”syns”.

7.6 Framtid
Stora förändringar är på väg att ske de närmsta åren med avvecklingsfastigheter
och nytillkomna fastigheter såsom bland annat Kunskapshuset,
multiaktivitetshuset, friidrottshall och is- och evenemangsarena. Ansvaret för alla
kommunala fastigheter kommer successivt att samlas under
fastighetsavdelningen och inte som idag där sport- och simhallar samt
flygplatsen med sina byggnader ligger utanför fastighetsavdelningens ansvar.
VA anläggningar och dess fastigheter kommer fortsättningsvis tillhöra samma
avdelning som idag och inte flyttas över till fastighetsavdelningen.
Kommunens fastighetsbestånd bör ses som en levande massa som ständigt
måste anpassas storleksmässigt och ändamålenligt efter de behov som finns och
som skiftar över tid. Gällivare kommun har som strategisk målsättning att på sikt
uppnå en befolkningsvolym på 20 000 invånare och detta bör synas i planeringen
av aktiviteter inom samtliga kommunala verksamheter där fastigheter utgör en
del.
Det finns olika sätt för kommuner att bibehålla en hög yttre effektivitet i sina
lokaler och ett sätt är att avveckla en del av sitt fastighetsbestånd. Avveckling
kan ske på flera sätt exempelvis genom rivning, uthyrning på marknaden,
överlåtelse och försäljning. Uthyrning och försäljning är de bästa lösningarna ur
ett ekonomiskt perspektiv och det är lättare att möjliggöra om byggnaderna är
flexibla och lätta att bygga om och konvertera till nya ändamål. Gällivare
kommunen har ett antal reglerings- och saneringsfastigheter som kommer att
avvecklas med en varierad tidsplan framöver. Kommunen väljer i vissa fall att
överlåta en fastighet istället för att sälja den. Det kan ske trots att det kortsiktigt

inte är det mest ekonomiskt hållbara för att det fyller ett annat syfte som till
exempel uppnå en strategisk och långsiktig målsättning i den landsbygdsstrategi
som finns antagen i kommunen. Olika beaktanden och överväganden sker i
samband med all avveckling. Gällivare kommun arbetar utifrån en strategisk
lokalförsörjningsplan och har en styrgrupp för det arbetet där man bland annat
arbetar med just de frågorna och gör analyser av behov i ett långsiktigt
perspektiv. Syftet är att matcha de kommunala verksamheternas behov av
lokaler med de lokaler som kommunen har i sitt bestånd samt behov av ny-, omoch tillbyggnad. Fastighetsbeståndet förändras kontinuerligt i takt med bland
annat samhällsomvandlingens fortskridande men det är inte bara pågående
samhällsomvandling som påverkar behovet. De demografiska förutsättningarna
förändras över tid och påverkar också behovet av kommunala
verksamhetslokaler. För närvarande finns till exempel omgående behov av fler
förskoleplatser i en av bygderna men under ett decennium kan stora
förändringar ske och behovet kanske har flyttat till en annan bygd eller till och
med upphört och sådana scenarier är viktiga att beakta för att uppnå en hög
yttre effektivitet och en total kostnadseffektivitet.
7.7 Utmaningar
En av utmaningarna i kommunen inom detta område är att det finns ett mycket
stort underhållsbehov av många kommunala fastigheter och det behövs en
ansvarsfull och realistisk planering och budget för hur det ska åtgärdas för att
kommunen ska kunna leva upp till sin verksamhetsidé som bygger på social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vidare är det nödvändigt att ta ställning till
om det är viktigt att kommunala fastigheter har kostnadstäckning. Om det
bedöms som viktigt, hur ska det uppnås? Om det inte är viktigt med
kostnadstäckning, hur ska finansieringen av lokalerna och dess underhåll då ske?
En förutsättning för effektiv förvaltning av kommunens fastigheter är en hög inre
effektiviteten det vill säga att en lokal har låga drifts-, underhålls- och
kapitaltjänstkostnader per uthyrningsbar kvadratmeter. Lokaler med hög inre
effektivitet såväl som hög yttre effektivitet där lokaler är ändamålsenliga och
passar för den verksamhet som bedrivs där kan betraktas som kostnadseffektiva
lokaler.
Drifts- och underhållsinstruktioner och planer för det periodiska underhållet samt
hyror som är anpassade för att täcka de faktiska kostnaderna är absolut
nödvändigt för att uppnå en kostnadseffektiv fastighetsförvaltning. För att kunna
jämföra sina kostnader och möjligtvis effektivisera är det nödvändigt att veta vad
som ingår i en kostnad. Gällivare kommun har en stor utmaning i att skaffa den
kunskapen om alla sina fastigheter.

