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Årets företagarkommun 2011
INLEDNING

Årsredovisningens olika avsnitt
Målgrupper

Gällivare kommuns årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen
till kommunfullmäktige. Den vänder sig också till externa intressenter i form av kreditgivare, leverantörer, andra offentliga myndigheter och medborgare. Årsredovisningen sammanställs av kommunledningskontorets ekonomienhet för kommunstyrelsen.

1. Inledning

I det första avsnittet beskrivs först årsredovisningens struktur och
därefter ger kommunstyrelsens ordförande sin syn på året som
gått. Vidare följer en kort beskrivning av Gällivare kommun. Därefter redovisas hur kommunen finansierar sin verksamhet och vad
medborgarna får för sina skattepengar. Här finns också en översikt
i siffror för de senaste fem åren. Avslutningsvis presenteras en
schematisk beskrivning av kommunen och kommunkoncernen.

2. Förvaltningsberättelse

Det andra avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen som skall
upprättas i enlighet med 4 kap i den kommunala redovisningslagen. Inledningsvis redogörs för hur Gällivare kommun lever upp till
en god ekonomisk hushållning. Därefter beskrivs den kommunala
styrmodellen med måluppfyllelsen för kommunens övergripande
styrkort. Förvaltningsberättelsen är sedan uppdelad i de fem perspektiv; medborgare, tillväxt och utveckling, intern effektivitet,
medarbetare och ekonomi, som ligger till grund för kommunens
balanserade styrkort. Utfallet för drift- och investeringsbudgeten
redovisas med kommentarer.

3. Räkenskaper

Under räkenskaper redogörs det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens verksamhet (resultaträkning), verksamhetens
finansiering (kassaflödesanalys) och den ekonomiska ställningen
vid årets slut (balansräkning). Dessutom återfinns noter som ger
ytterligare förklaringar till poster som återfinns i ovan uppräknade
modeller. Därefter redogörs vilka redovisningsprinciper som gäller
och förklaringar av vissa ekonomiska termer.

4. Verksamhetsberättelser

I det fjärde och avslutande avsnittet följer en utförligare beskrivning av kommunens olika verksamheter. Här beskriver kommunens
11 verksamheter sitt uppdrag, kommenterar årets händelser, redovisar måluppfyllelse i både text och styrkort, samt ger sin syn på
framtida utveckling. Även de kommunala bolagen beskriver året på
ett liknande sätt.
INLEDNING

3

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Ännu ett gott år
Den kommunala ekonomin för 2011 kan i likhet
med de senaste tio åren sammanfattas i en mening - En budget i balans. Ännu ett gott år alltså
och förhoppningen är att även framtiden präglas
av goda resultat. Samtidigt finns det anledning att
vara beredd på tuffare tider, inte minst med tanke
på den finansiella oro som råder i omvärlden.
Det har även varit ett gott år för kommunens
näringsliv, något som bekräftas av utnämningen
”Årets företagarkommun 2011”. Den hittills finaste
utmärkelsen som tilldelats Gällivares företagsamhet. Som kronan på verket redovisade gruvbolaget
LKAB sitt bästa resultat i företagets historia med
en vinst på nära 15 miljarder.
I spåret av gruvnäringens utveckling följer den
stora samhällsomvandlingen som framförallt berör
Malmberget, men har en inverkan på hela kommunen. Följande tre händelser utgör viktiga milstolpar
i den processen.
•

I början av året ger LKAB beskedet att avsätta
tre miljarder som en grundplåt till omvandlingen i Malmfälten, och därefter minst 300 miljoner årligen under gruvans livslängd.

•

Kommunen och LKAB upptar förhandlingar om
ett långsiktigt avtal som ska reglera genomförandet och finansieringen av samhällsomvandlingen. Detta avtal beräknas vara klart under
våren 2012.

•

I slutet av året antog kommunfullmäktige visionen som ska ligga till grund för den fortsatta
samhällsomvandlingen.

Bland stora investeringar inom kommunkoncernen
som färdigställts och tagits i drift under 2011 återfinns 26 nya trygghetsbostäder intill servicehuset
Enen, samt det nya kraftvärmeverket, en miljömässigt klok satsning på 450 miljoner.
År 2011 har varit ett händelserikt år på andra sätt,
vilket framgår längre fram i årsredovisningen.
Bland det mest glädjande är att bostadsbyggandet
nu har tagit fart.
Kommunstyrelsens ordförande:

Tommy Nyström
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Organisationsöversikt med fakta om Gällivare kommun
KOMMUNEN I SIFFROR 2011
• 1431 tillsvidareanställda
• 1,4 miljarder i omsättning

GEOGRAFI
• 100 km norr om polcirkeln
• 16 000 kvadratkilometer
• 359 m över havet
• 18 326 invånare 2011-12-31

NETTOKOSTNADER (i milj kr)
Kommunfullmäktige m fl
Kommunstyrelsen
LKF
Socialnämnden
Barn- Utbildnings-Kulturnämnd
Service och Tekniknämnden*
Av- och nedskrivningar
Totalt
*) Exkl affärsverksamhet

LANDSBYGD
• 36 byar med ett aktivt Landsbygdsråd
POLITIK
41 ledamöter i kommunfullmäktige
20 kvinnliga ledamöter
20 manliga ledamöter
21 s - 7 v - 7 m - 2 ns - 2 skp - 1 mp 1 sd (tomt mandat)

3,9
77,9
100,0
383,9
255,7
145,2
41,4
1008

Gällivare kommun och koncern

Revision

Kommunfullmäktige

Miljö- och Bygg
Kommunstyrelsen
Uppdragstagare
Lapplands kommunalförbund

Uppdragstagare
Gunillahem

S ervice och tekniknämnden

Kommunledningskontor

S ervice och teknikförvaltningen

Barn-,utbildnings och
kulturnämnden

Barn-,utbildnings och
kulturförvaltningen

S ocialnämnden

S ocialförvaltningen

Top Bostäder AB

100%

Gällivare Energi AB

100%

Matlaget i Gällivare AB

60%

Malmfältens kraftverk AB 50%
Valnämnden

Överförmyndarnämnden

Gällivare är beläget tio mil norr om polcirkeln. I kommunen bor ca 18 300 invånare fördelat
på tre tätorter och 36 byar, allt på en yta om ca 16 000 kvadratkilometer. Geografiskt ligger
Gällivare mitt i Norrbotten och Norrbottenskusten når man på 2-3 timmar med bil eller tåg
och med flyg ligger Stockholm drygt två timmar från Gällivare med två dagliga turer. Närheten
till vildmarken ger goda möjligheter till fritid och upplevelser av toppklass året runt. Här finns
ett differentierat näringsliv och mineralutvinning är sedan decennier huvudsaklig basnäring. I
Gällivare finns även ett stort länsdelssjukhus.

Övriga
Expandum
Inlandsbanan
Folkets Husföreningar
Lule älvdal
Kalix älvdal
Råne älvdal
IT Norbotten AB
Leader Polaris
Länstrafiken
m fl

INLEDNING
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Kommunens intäkter och 100-lapp
Kommunens intäkter 2011, %

7,0
7,3
Skatteintäkter

9,7

Generella statsbidrag
Taxor och avgifter
12,7

Skatteintäkter
63,3%
Kommunalskatten är kommunens största inkomstkälla.			
			
Generella statsbidrag 12,7%
Fördelas med hjälp av utjämningssystem så att alla
kommuner får likvärdiga förutsättningar att bedriva
sina verksamheter.			
			
Taxor och avgifter
9,7%		
Dessa är intäkter från olika tjänster som kommunen
erbjuder.			
			
Bidrag 7,3%		
Driftbidrag, EU-bidrag, momsbidrag och bl a ersättningar från försäkringskassan. 			
			
Övrigt 7,0%		
Övriga intäkter består bl a av avkastning, ränteintäkter och utdelningar på kommunens förvaltade
kapital, försäljningsintäkter, hyror och arrenden.		
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Bidrag
63,3

Övrigt

Av varje hundring som du betalade i skatt 2011
gick så här mycket till…			
			
Äldreomsorg30,94 kr		
Handikappomsorg
8,90 kr
Individ och familjeomsorg

4,40 kr

Förskola och Grundskola

25,42 kr

Gymnasie och komvux

12,53 kr

Miljö och Samhälle

5,82 kr

Fritid och kultur

4,74 kr

Gator och vägar

3,76 kr

Politisk verksamhet

1,35 kr

Sysselsättningsåtgärder

2,14 kr
100,00 kr

Fem år i sammandrag
2007

2008

2009

2010

2011

Allmänt					
Antal invånare 31 dec
18 860
18 703
18 533
18 425
18 326
- varav 0-6 år
1 083
1 113
1 133
1 110
1 103
- varav 7-15 år
1 858
1 714
1 626
1 550
1 513
- varav 16-18 år
884
863
799
745
671
- varav 19-64 år
10 969
10 895
10 806
10 800
10 740
- varav 65 år och äldre
4 066
4 118
4 169
4 220
4 299
					
Skattekraft, % av riksmedelskattekraften
103
102
105
107
108
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:					
Kommunalskatt, kr
22,33
22,33
22,33
22,33
22,33
Landstingsskatt, kr
9,42
9,42
10,40
10,40
10,40
Begravningsavgift, kr
0,27
0,27
0,27
0,28
0,26
32,02
32,02
33,00
33,01
32,99
Resultat					
Skatteintäkter, generella statsbidrag					
och utjämningar, mkr
936,1
960,6
960,3
984,9
980,7
Skatter och bidrag tkr/inv
49,6
51,4
51,8
53,5
53,5

Verksamhetens nettokostnader, mkr
Verksamhetens nettokostnader, tkr/inv
Nämndernas budgetavvikelser, mkr
Finansnetto, mkr
varav pensionsförvaltning
Årets resultat kommunen, mkr
Årets resultat koncernen, mkr
Balansnivå kommunen (intäkter/kostnader), %

855,3
45,3
10,2

901,4
48,2
3,4

927,2
50,0
22,2

945,5
51,3
0,6

959,8
52,4
-3,1

0,9
0,7

2,9
0,8

9,3
9,2

5,8
5,2

4,9
2,8

29,2
31,0

23,3
23,1

42,4
46,0

45,1
48,0

25,8
37,1

102,4%

102,0%

103,6%

104,2%

102,2%

Balans					
Nettoinvesteringar, mkr
33,6
37,0
45,6
44,2
33,8
Låneskuld, mkr
94,5
50,0
30,0
10,0
0,0
Pensionsskuld (inkl ansvarsförbindelse), mkr
596,6
609,7
632,6
617,0
667,4
Borgensåtaganden, mkr
477,2
573,7
767,5
941,3
1 003,1
					
Låneskuld, pensionsskuld och borgen kr/invånare 61 942
65 942
77 164
85 118
91 155
Personal					
Antal tillsvidareanställda
1 580
1 609
1 578
1 455
1 431
Antal årsarbetare
1 517
1 543
1 513
1 394
1 374

INLEDNING
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Styrning och ledning
God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen skall kommuner ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Varje år i
samband med budget fastställer kommunfullmäktige
i Gällivare de finansiella och verksamhetsmässiga
målen, i form av ett övergripande styrkort i den s k
”Kommunplanen”, som ligger till grund för uppföljning och utvärdering av kommunens ekonomiska hushållning för nästkommande år. Varje
nämnd skall också fastställa sitt styrkort på
liknande sätt. I denna förvaltningsberättelse
följs det övergripande styrkortet upp, uppdelat i fem olika perspektiv; Medborgare,
Tillväxt och utveckling, Intern effektivitet,
Medarbetare och Ekonomi. Vid en sammantagen värdering blir bedömningen att Gällivare kommun ur ett finansiellt perspektiv, dvs sett till
de finansiella målsättningarna, uppnådde god ekonomisk
hushållning 2011. Även ur ett verksamhetsmässigt perspektiv
görs bedömningen att god ekonomisk hushållning uppnås, då arbetet
med nyckeltal som grund för resursfördelning har påbörjats inom kommunens
kärnverksamheter.

Styrning och ledning

Kommunens styrmodell utgår från principerna och teorin om balanserad styrning med styrkort som ett pedagogiskt uppföljningsverktyg där
vision, strategier, mål och mått samlas.
Kommunens vision lyder: Gällivare är den mest attraktiva och
expansiva kommunen i Norrland.
För att nå visionen formas en verksamhetsidé som talar om hur kommunen ska nå visionen, vad kommunen tillhandhåller, med vad och för
vem.
Verksamhetsidé : Gällivare kommun erbjuder medborgare och besökande trygghet, närhet och en god livsmiljö genom att effektivt
använda resurserna.
Styrkortet har fem perspektiv för att spegla olika dimensioner i verksamheten, dessa är; Medborgare, Tillväxt och utveckling, Intern effektivitet, Medarbetare och Ekonomi. Styrning skapas med fokus utåt
till Medborgarna, framåt i Tillväxt och utvecklingsperspektivet, inåt i
verksamheten med perspektiven Intern effektivitet och Medarbetare
och bakåt med perspektivet Ekonomi. Därtill byggs strategier, framgångsfaktorer och mål och mått för att säkra att nämnder, styrelser
och verksamheten arbetar med utgångspunkt i de strategiska målen
när de formar egna verksamhetsplaner och handlingsplaner.
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Styrning och ledning
Samlad bedömning

Uppföljning

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela kommunens
samlade verksamheter, såväl nämnder som kommunala bolag. Därför har detta arbete planerats, systematiserats och genomförts under
2011. Budget och flerårsplan har upprättats i form av en Kommunplan,
samtliga nämnder och styrelser har upprättat verksamhetsplaner med
styrkort och enheterna har kommit igång med att utarbeta handlingsplaner som en del i verksamhetsplaneringsprocessen.
För att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt har styrmodellen
byggts upp så att måluppfyllelse bedöms i delårsrapport och i årsredovisning. Verksamheterna följer upp sina upprättade handlingsplaner,
resultatet sammanställs, bedöms och redovisas till berörd nämnd/styrelse. Nämndernas och styrelsers resultat sammanställs till ett kommungemensamt resultat för fullmäktige.
Vid behov kan styrkorten följas upp månadsvis beroende på vilka mått
som läggs in och när i tiden de ska följas upp. Det är en kontinuerlig
förbättringsprocess att utarbeta mått (nyckeltal) som verksamheten,
nämnder, styrelser och fullmäktige har nytta av att följa under året.

Måluppfyllelse

Teckenförklaring

 Medborgare
 Tillväxt och utveckling
 Intern effektivitet
 Medarbetare
 Ekonomi

 Delvis uppfylld nivå
 Helt uppfylld nivå
 Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning

Medborgare

Kommunen
övergripande
(KF)
Kommunstyrelsen
Barn,utbildning
och kulturnämnden
Socialnämnden
Service och
tekniknämnden
Miljö och
byggnämnden
Matlaget i
Gällivare AB
Gällivare Energi
AB
TOP Bostäder AB

Gällivare kommun har nu börjat
hitta den röda tråden från planering till uppföljning. En verksamhetsplaneringsprocess är
uppbyggd där både styrkort och
budgetarbetet ingår.
Att utarbeta mål är inte ett enkelt arbete och det kräver många
års träning men Gällivare är på
god väg. Ett kontinuerligt arbete
förs med förbättringar både inom
verksamhetsplanering, styrnings- och uppföljningsdelarna.
Bedömningen av måluppfyllelsen görs i färgerna rött gult
och grönt. Måtten som angivits
till målen varierar stort, i många
fall finns inga exakta mått utan
det ska genomföras något och
då sker bedömning om det är
påbörjat, klart eller ej påbörjat.
Utfallet redovisas med samma
färger som ovan. Det kan också
finnas svart färg för måtten om
ej mätning utförts eller om perspektivet inte finns med i respektive styrkort pga. att ansvaret
ligger på annan huvudman.

Tillväxt och utveckling Intern effektivitet Medarbetare

Ekonomi
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Styrning och ledning
Kommunfullmäktiges övergripande styrkort 2011
Vision: Gällivare är den mest attraktiva och expansiva kommunen i Norrland!

Strategier i olika
perspektiv

 MEDBORGARE
- attraktiva Gällivare

 TILLVÄXT OCH
UTVECKLING
- strategisk
samhällsplanering
- expansivt näringsliv

 INTERN EFFEKTIVITET
- kvalitetssäkra service utan
realkostnadsökningar

 MEDARBETARE
- kommunen är en attraktiv
arbetsgivare
 EKONOMI
- ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhet
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Mål
 Ett socialt, ekologiskt och
ekonomiskt hållbart
Gällivare.
 Den kommunala
verksamheten utgår från
medborgarnas rättigheter och
behov.

 Samhällsomvandlingen
övergår i ett praktiskt skede.
 Offensiv
omvärldsbevakning.
 En av Sveriges ledande
vinterorter.
 Öka antalet företag i andra
branscher än gruvnäringen.
Rätt service till rätt kostnad
till medborgarna.
 Vi bedriver en
kostnadseffektiv verksamhet.

 Nöjda och motiverade
medarbetare.
 Resursfördelning som
utgår från relevanta
nyckeltal.
 Vi hushåller med resurser.

Mått
 Ökat hälsotal, 13 nyckeltal
se ks redovisning..
 Minskat sjuktal
 Nationella miljömål.
 Nöjd- Medborgar Index
 Nöjd- Region Index
 Nöjd- Inflytande Index.
 Öka antalet aktiviteter i
centrum.
 Antal utarbetade
servicedeklarationer
 Utarbetade och påbörjade
detaljplaner.
 Utarbetat arbetssätt för
omvärldsbevakning.
 Besökningsnäringens
omsättning i kr.
 Gästnätter
 Lokal Företagarnöjdhet
 Svensk näringslivsranking
 Antalet förbättrade
processer.
 Nyckeltal definieras och
beslutas.
 Verksamhetskostnader idag
jmf med andra kommuner.
 Utarbetad systematik för
intern kontroll.
 Nöjd medarbetar Index.
 Ökad täckningsgrad
avseende taxor inom
skattefinansierade
verksamheter.
 Minskat sjuktal.
 Resultat minst + 0,5 %
 Oförändrad utdebitering av
skatt.
 Avsättning till pensioner
minst 6 mkr/år.

Medborgare
Medborgare
För att Gällivare ska vara en attraktiv ort att trivas och utvecklas i är det viktigt att medborgarna känner sig trygga
och trivs med att leva och bo i kommunen. 6 av tio medborgare i medborgarundersökningen kan rekommendera
sina vänner och bekanta att flytta till kommunen.
Samhällsomvandlingen och allt vad den innebär gör
det viktigt att fånga upp medborgarnas synpunkter
och göra dem delaktiga i processen. Projekt nya
Gällivare har under året engagerat medborgarna i
frågan och bidrar till ett ökat engagemang.
En ökad inflyttning är nödvändig för att vända den negativa
befolkningsstrukturen. För att nå dit krävs att den kommunala
servicen är av absolut hög kvalitet så att framtida rekrytering både till
kommunala och privata arbeten säkerställs och människor väljer
Gällivare som bostadsort.
Arbetet med att jämföra Gällivare med andra kommuner har påbörjats och kommer att vara
ett viktigt incitament att utveckla för att kunna visa medborgarna framöver. Goda resultat i
enkäter och utvärderingar signalerar en god utveckling för kommunen. Arbetet med miljömål har påbörjats och fortsätter, därmed blir den samlade bedömningen av medborgarperspektivet gul indikator.

Mål

Måluppfyllelse

Teckenförklaring

 Medborgare

 Delvis uppfylld nivå
 Helt uppfylld nivå
 Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning

Mått

Kommentar

Målsocialt, ekologiskt
 Ett
och ekonomiskt
hållbart Gällivare.

Mått13
 Ökat hälsotal,
nyckeltal se ks
redovisning..
 Minskat sjuktal.
 Nationella miljömål.

Hälsotalet består avKommentar
många nyckeltal som redovisas var
för sig i kommunstyrelsens måluppfyllelse. Arbetet med
att utarbeta miljömål för kommunen har påbörjats. I
dagsläget finns inget resultat att redovisa. Sjuktalet
(kommunens) ökar med 0,3 %.

 Den kommunala
verksamheten utgår
från medborgarnas
rättigheter och behov.

 Nöjd- Medborgar
Index
 Nöjd- Region Index
 Nöjd- Inflytande
Index.
 Öka antalet aktiviteter
i centrum.
 Antal utarbetade
servicedeklarationer

NMI 47p, NRI 50p,
NII 34p.
För att säkerställa att medborgarna får den service de har
rätt till och får information om vad de kan förvänta sig
har arbetet med servicedeklarationer påbörjats. 8
deklarationer är utarbetade och ligger på webben.
Antalet aktiviteter i centrum har ökat jämfört med 2010.

Omvärld

Den sista december 2011 uppgick Sveriges folkmäng till 9 482 855 personer, detta är en ökning med
0,71 procent jämfört med samma period föregående år. Totalt minskade antalet boende i Norrbotten med
64 personer jämfört med år 2010. Därav bidrog större kommuner som Luleå och Boden med befolkningsökningar med 248 respektive 172 nya medborgare, även Kiruna ökade sin befolkning med 23 personer.
De mindre kommunerna stod för norrbottens befolkningsminskning, däribland Överkalix (-62), Älvsbyn
(-82), Arjeplog (-47) och Kalix (-149).
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Medborgare
Medborgare i Gällivare
kommun

Medborgare i Gällivare kommun
Gällivare kommun har, likt
många andra små kommuner
i norrbottens inland, minskat i
antal medborgare över tid. Det
finns dock ljusglimtar i form av
den andel nya kommunmedborgare som väljer att bosätta sig
i Gällivare kommun för att leva
och arbeta och på så sätt bidra
till kommunens fortsatta tillväxt.
Under år 2011 fick Gällivare
645 nya inflyttade medborgare,
samtidigt flyttade 684 personer
ut från kommunen. Under året
föddes även 164 nya Gällivarebor. Den totala nettoeffekten
för befolkningen år 2011 gav en
minskning av den totala befolkningen med 99 personer jämfört
med år 2010.
Den negativa befolkningsutvecklingen i Gällivare kommun ger en
sämre utveckling av skatteintäkterna än om befolkningen varit
oförändrad eller ökat i antal.

Befolkningsutveckling

Antal
personer
24 000
22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000

1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011
År
Gällivare kommuns befolkningsutveckling över tid
Det beror på att inkomstutjämningssystemets fördelning av
skatteunderlaget huvudsakligen
sker utifrån antal invånare. Detta
ställer Gällivare kommun inför
en stor utmaning där kommunen ska erbjuda en bibehållen

kvalitet inom sina verksamheter
samtidigt som befolkningen minskar och därmed dämpas också
ökningstakten avseende kommunens intäkter från skatter och
statsbidrag.

Befolkningsutveckling, åldersgrupper
År
2011
2010
2009
2008
2007

Totalt
18326
18 425
18 533
18 703
18 860

0-6
1103
1 110
1 133
1 113
1 083

7 - 19
2436
2 573
2 697
2 843
2 994

20 - 64
10488
10 522
10 534
10 629
10 717

65 -79
3202
3 163
3 143
3 098
3 079

80+
1097
1 057
1 026
1 020
987

Gällivare kommuns befolkningsutveckling
fördelat i åldersgrupper.
trend kommer att fortsätta. Under
prognosperioden förutspås snittåldern för Gällivare kommuns befolkning öka från 45 år till 46,1 år.
En tydlig ökning kommer att ske
bland andelen äldre och totalt
sett kommer en minskning ske
bland andelen personer i arbetsför ålder. Utvecklingen bland barn
och ungdomar kommer att plana
ut något. Ett vikande befolkningsunderlag och en åldrande befolkning förutsätter god planering
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

I tabellen ovan visas Gällivare
kommuns befolkning fördelat
i olika åldersgrupper. Trenden
visar på en åldrande befolkning
där andelen äldre (65+) ökar
och andelen personer i arbetsför ålder (20-64 år) minskar. En
minskning har även skett bland
de yngre åldersgrupperna.
Befolkningsprognosen för åren
2012 – 2021 tyder på att denna
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och framförhållning för att kunna
möta de förändrade behoven av
service och infrastruktur. Det är
även av stor betydelse att Gällivare uppfattas som en attraktiv
ort att leva, bo och arbeta i, både
av dem som redan är medborgare och potentiella nya medborgare.

Medborgare
Medborgarundersökning 2011

Varje vår och höst erbjuder SCB
(Statistiska Centralbyrån) landets kommuner att delta i SCB:s
medborgarundersökning. År 2011
deltog 128 av landets kommuner
i undersökningen, däribland Gällivare kommun.1 000 personer i
åldrarna 18 – 84 år tillfrågades
och undersökningen nådde en
svarsfrekvens på 48 procent.
Det övergripande resultatet av
undersökningen redovisas som
betygsindex, vilka kan variera
mellan 0 och 100, ju högre värde
desto bättre betyg har kommunens medborgare gett sin kommun. Resultat under 50 p är inte
godkända resultat enligt beräkningsmodellen. Nedan redovisas
resultatet av undersökningen
utifrån undersökningens tre delar,
Nöjd-Region-Index (NRI), NöjdMedborgar-Index (NMI och NöjdInflytande-Index (NII).
Resultatet av 2011 års medborgarundersökning är sämre i jämförelse med 2009 års undersökning på alla tre indexområden.
Medborgarna i Gällivare kommun
gav kommunen sammanfattande
betygsindex 50 för NRI, alltså
hur de bedömer Gällivare som en
plats att leva och bo. För att höja
helhetsbetyget NRI krävs främst
förbättringar av betygsindexen
Bostäder, Fritidsmöjligheter och
Trygghet. Gällivare fick ett sammanfattande betygsindex på 47
av medborgarna avseende NMI,
alltså medborgarnas bedömning
av kommunens olika verksamheter.
För att höja helhetsbetyget för
Nöjd-Medborgar-Index krävs
främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna
Äldreomsorg, Stöd för utsatta
personer, Gator och vägar,
Kultur, Miljöarbete, Renhållning
och sophämtning. Vidare gav
undersökningen betygsindex 34
avseende NII, det vill säga hur
medborgarna upplever att de har
inflytande på kommunala beslut

Tre delområden
Nöjd-Region-Index (NRI)
Nöjd-Medborgar-Index
(NMI)
Nöjd-Inflytande-Index
(NII)

Frågeområde

2011

2009

Kommen som en plats att leva och bo

50p

58p

Kommunens olika verksamheter

47p

50p

Medborgarnas inflytande på
kommunala beslut och verksamheter

34p

36p

Källa: www.scb.se
och verksamheter. För att höja helhetsbetyget NII krävs främst förbättringar av betygsindexen Förtroende
och Information.
Gällivare visade ett statistiskt
säkerställt lägre värde på alla tre
områden i jämförelse med genomsnittet för övriga kommuner. Både
vid en jämförelse av genomsnittet
för samtliga kommuner och vid en
jämförelse av storleksmässigt liknande kommuner (15 000 – 19 999
invånare).

Bostadsmarknad

Bostadsmarknaden i Gällivare
kommun är fortsatt ansträngd med
ett begränsat utbud av lägenheter.
Kommunens eget bostadsbolag
TOP bostäder AB förvaltar 1 868
bostadslägenheter och vid utgången av 2011 fanns 20 tomma lägenheter. Av dessa var 11 tomma till
följd av vattenskador, 3 var under
reparation och övriga var ute på
erbjudande. Enligt uppgift från HSB
Nord är trycket stort på lägenheter
i Gällivare och Malmberget och vid
utgången av 2011 fanns inga lediga
lägenheter i bolagets regi. Under
våren 2011 startade HSB byggandet av 46 nya hyresrätter i området
Laestadiusparken. Lägenheterna
beräknas vara klara för inflyttning
i april 2012. En etapp 2 av nyproduktion av lägenheter är planerad

framöver. Under året färdigställde LKAB 28 nya lägenheter på området Bäckåsen.
LKAB:s styrelse har tidigare
beslutat att bygga cirka 200
ersättningsbostäder fram till år
2015. Under året påbörjades
även färdigställandet av ett
nytt bostadsområde på Söderbergskullar och vid utgången
av 2011 var 24 av dessa tomter
försålda. För närvarande står
95 personer skrivna i den kommunala tomtkön.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Medborgare

Utbildning

Gällivare bildar tillsammans med
Jokkmokk, Kiruna och Pajala
Lapplands kommunalförbund.
Detta är en sammanslutning
som bland annat samverkar
kring gymnasieutbildning under
namnet Lapplands Gymnasium
och vuxenutbildning som kal�las Lapplands lärcentra. Sedan
den 1 januari 2010 ingår Gällivare tillsammans med Jokkmokk,
Pajala och Kiruna i Lapplands
Gymnasium. I Lapplands Gymnasium ingår gymnasieutbildningar
samt gymnasiesärskolorna. Ett av
motiven med den nya gymnasiestrukturen är att kunna erbjuda
ett brett utbildningsutbud av hög
kvalitet trots ett minskat elevantal. År 2011 hade 85,6 – 90,6
procent av kommunens niondeklassare gymnasiebehörighet.
Intervallet i procentsatsen avser
de olika krav som föreligger för
olika gymnasieutbildningar.
Vad gäller vuxenutbildning så
finns det möjlighet att läsa både
yrkesutbildningar samt program
eller fristående kurser mot några
av landets universitet och högskolor. Detta är en god möjlighet
för de kommunmedborgare som
vill studera vidare men inte vill
eller har möjlighet att flytta från
orten. Mer info finns på www.
lapplands.se
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Insatser för trygghet

Samtalsbyråns familjeterapeuter
ska under år 2012 få specialistkompetens i Våld i Nära Relationer (ViNR) och under hösten
2012 starta upp en icke-våldsmottagning i Gällivare. Gällivare
kommer därmed tillsammans med
Luleå vara en av de kommuner i
Norrbotten som erbjuder stöd till
våldsutövare.

Fritid och Evenemang

Ett skyttestadion av internationell
klass invigdes vid Kavahedens
skytteanläggning sommaren
2011. Verksamheter som kan
bedrivas är; pistolskytte, korthållsskytte, viltmål 80 och 50 m,
skeet, trap, sporting samt banskytte upp till 300 m. Under 2011
anordnades Kultursommar och
kulturfestivalen, såväl kommuninnevånare som hemvändare och
besökare har visat stor uppskattning för dessa arrangemang.
Under året utrustades Hellnerstadion med egen snökanonanläggning med egen pumpstation.
Denna möjliggör tillverkning av
snö vid behov.

Miljö

För att skapa ett framtida attraktivt samhälle är det av stor vikt
att börja jobba mer med miljöoch klimatfrågorna i kommunen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Som ett led i detta kommer miljöoch byggnämnden arbeta i dialog
med kommunstyrelsen för att en
miljö- och energiplan tas fram
och antas för Gällivare kommun.
Ny lagstiftning och behov av
kunskap om status på luftkvaliteten i Gällivare kommun gör att
frågan om att upprätta ett program för luftmätning är prioriterat.
Målet för 2012 är att etablera ett
luftmätningssystem som kan ge
kunskap om hur väl kommunen
lever upp till gällande luftkvalitetsnorm och bedöma behovet av
ett eventuellt åtgärdsprogram.

Tillväxt och utveckling
Tillväxt och utveckling
Gällivares näringsliv fortsätter att blomstra
vilket bland annat lett till två utmärkelser.
Gällivare utsågs till Årets Företagarkommun i Sverige av UC och FR företagarna
och Bästa Tillväxt i Norrbotten av Syna.
Utmärkelserna bygger på hur företagens
affärer utvecklats. Gällivare fortsätter alltså att vara i topp i Sverige när
det gäller uthållig tillväxt. Näringslivet
påverkas också av den pågående
samhällsomvandlingen och projektet
Nya Gällivare innebär successivt nya
möjligheter för näringslivet.
Den goda utvecklingen av näringslivet, ökat antal arbetstillfällen, hög
sysselsättningsgrad och flera nystartade
företag i andra branscher än gruvnäringen samt den
pågående samhällsomvandlingen ger gul indikator i den samlade bedömningen av perspektivet tillväxt och utveckling.

Måluppfyllelse

Teckenförklaring

 Tillväxt och utveckling  Delvis uppfylld nivå
 Helt uppfylld nivå
 Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning

Mål

Mått

Kommentar

 Samhällsomvandlingen
övergår i ett praktiskt
skede.

 Utarbetade och
påbörjade detaljplaner
och utvecklingsplaner.

Detaljplanearbetet är påbörjat. Utvecklingsplan
för Repisvaara och delar av centrum är påbörjad.
Projekt Nya Gällivare fortlöper.

 Offensiv
omvärldsbevakning.

 Utarbetat arbetssätt.

Arbetet är påbörjat och ett förslag presenteras
under 2012 på en gemensam
omvärldsbevakningsprocess.

 En av Sveriges ledande
vinterorter.

 Besökningsnäringens
omsättning i kr.
 Gästnätter

 Öka antalet företag i
andra branscher än
gruvnäringen.

 Lokal företagarnöjdhet.
 Svensk
näringslivsranking.
 Antal nyetablerade
företag i andra branscher
än gruvnäringen.

2010 var omsättningen för besöksnäringen 241
mkr. En ökning på ca 30 mkr från 2009. Statistik
för 2011 kommer under september månad.
Besöksfrekvens 2011 var 118 840 gästnätter ett
plus på ca 2000 gästnätter jämfört med 2010.
2011 sålde VISIT Gellivare boende, aktiviteter
och hyrbil för nästan 2,2 mkr för sina medlemmar.
2010 såldes för 1,5 mkr.
Resultatet för den lokala undersökningen
förbättrades med 18 % jämfört med föregående år.
Svensk näringslivsranking visade på ett förbättrat
resultat med 7 platser jämfört med 2010, plats 252
2011 och plats 259 2010.
En marginell ökning av antalet nyetablerade
företag i andra branscher.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Tillväxt och utveckling
Arbetsmarknad – riket och
regionen

Omvärld

Information i detta avsnitt är
hämtad från Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL); CIRKULÄR
12:06 2012-02-16; Ekonomirapporten oktober 2011 och Makronytt Nummer1/2012 och www.
arbetsformedlingen.se
År 2011 har kantats av oro i
världsekonomin. Tillstånden på
världens finansmarknader har
varit turbulent. Aktiekurserna
har fallit kraftigt och räntan har
gått ned i USA och Tyskland,
samtidigt som ränteskillnaderna
i Euroområdet ökar. För närvarande finns den stora skuldkrisen
i Europa där Grekland, Portugal
och Irland behöver stöd från
övriga länder inom euroområdet,
ECB och IMF för att klara upp
den svåra situationen. Rörelser
på världens börser har gett de
mest utsatta länderna, Grekland
m.fl., stigande räntor. Konsekvensen att detta blir att mer stabila
länder som Sverige och USA fått
sina räntor sänkta till anmärkningsvärt låga nivåer.
BNP i världen ökade med 3,6
procent år 2011. En svagare
utveckling av BNP förväntas
år 2012 med en ökning på 3,3
procent för att sedan år 2013
öka med 4,0 procent. Den svaga
utvecklingen för 2012 är huvudsakligen ett europeiskt fenomen.
Länder som fortsätter att utvecklas starkt är Kina och Indien med
en BNP tillväxt på 7 – 8 procent.
För svensk del ökade BNP för
år 2011 med 4,4 procent, vilket
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är en försvagning av BNP utvecklingen jämfört med år 2010
då BNP ökade med 5,3 procent.
En ytterligare försvagning väntas åren 2012 och 2013 med en
ökning med 1,0 respektive 2,5
procent. Den uppbromsning som
skett i tillväxten har bidragit till
att hålla tillbaka inflationen. Under 2011 har den underliggande
inflationen (KPIF) nått ner till 1
procent och beräknas ligga mellan 1 - 1,5 procent år 2012 och
2013.
Den svaga utvecklingen i omvärlden har bidragit till ett påtagligt fall i svensk export och
industriproduktion. Men trots den
försvagning som skett uttrycker
idag många industriföretag en
större optimism om framtiden
än tidigare. Även om Europas
problem främst märks i exportstatistiken så har påverkan även
skett på svensk inhemsk efterfrågan. Svenska byggföretag har
det senaste halvåret gett uttryck
för en ökad oro om utvecklingen
på upp till ett års sikt, detta trots
en förbättrad orderingång. Även
hushållen har blivit mer försiktiga
i och med rapporteringen från
krisen i Sydeuropa. Detta syns
genom att hushållens konsumtionsutgifter vuxit långsammare
än normalt parallellt med att hushållens inkomster fortsatt växa i
snabb takt. Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) gör bedömningen att svensk tillväxt tillfälligt
stannat av men att svensk ekonomi snart växer igen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Uppgifter från arbetsförmedlingen
kring rikets arbetsmarknadsstatistik för december 2011 visar att
den totala öppna arbetslösheten
i december 2011 uppgick till 214
304 personer, detta är en minskning med 1 716 personer jämfört
med samma period år 2010. I
program med aktivitetsstöd deltog 178 267 personer och sammantaget var det 392 571 personer som var öppet arbetslösa
eller deltagande i program med
aktivitetsstöd. För hela Norrbotten var antalet öppet arbetslösa
5 880 i december 2011, vilket
innebär en minskning med 443
personer jämfört med december
år 2010. Sveriges Kommuner
och Landsting skriver i Makronytt
1/2012 att det skedde en ökning
av antalet fast anställda och en
minskning av antalet visstidsanställda under 2011 och detta
brukar vara ett tidigt tecken på en
kommande svagare sysselsättning.

Tillväxt och utveckling

Arbetsmarknad i Gällivare

I december 2011 uppgick den
totala öppna arbetslösheten i
Gällivare kommun till 441 personer, samma period år 2010 låg
den totala öppna arbetslösheten
på 378 personer och har alltså
ökat med 63 personer. Ungdomsarbetslösheten i Gällivare kommun har ökat från 95 personer i
december 2010 till 103 personer
vid utgången av 2011. Deltagandet i program med aktivitetsstöd
har ökat från 339 personer i
december år 2010 till 358 personer i december 2011. Även om en
ökning har skett avseende både
den öppna arbetslösheten och
deltagande i program med aktivitetsstöd ligger Gällivare bättre
till än både riksgenomsnittet och
länsgenomsnittet avseende den
öppna arbetslösheten och deltagande i program med aktivitetsstöd.

Total arbetslöshet
		
Riket
Norrbotten
Gällivare

16-64 år 16-64 år
18-24 år 18-24 år
dec 2011 dec 2010 dec 2011 dec 2010
214 304 216 020
35 802
35 528
5 880
6 323
1 152
1 249
441
378
103
95

Källa: www.arbetsformedlingen.se

Pendlare över kommungränsen

Statistik från Statistiska centralbyrån visar att arbetspendling sker
både ut och in i Gällivare kommun. År 2010 pendlade 962 personer in
i kommunen och 573 personer pendlade ut. I diagrammet nedan ser
man att inpendlingsfrekvensen har stigit mellan åren 2004 – 2010.
Utpendlingsfrekvensen har legat på ungefär samma nivå åren 2004 –
2007 men sjunkit åren 2008 – 2010.

Pendlings frekvens över kommungränsen
1200
962

Trots en ökad arbetslöshet föreligger svårigheter med att rekrytera medarbetare till kommunen. Inom barn- och utbildnings
verksamhetsområden blir det
svårare att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Det har
även blivit svårare att få tillgång
till vikarier. Även Service- och
teknikförvaltningen ställs inför
svårigheter med att locka och
behålla kompetent personal. Den
överhettade marknaden på entreprenadsidan innebär även påtagliga svårigheter för förvaltningen
att hålla tidsplaner och budget
vid upphandling och genomförande av planerade projekt.
Kommunen tillsammans med
övrigt näringsliv har tagit flera
initiativ för en ökad nyrekrytering
av personal, bl.a. genom deltagande i flera mässor i landet
som gett drygt 1 000 sökanden.
Kommunen har även deltagit i
Hemvändardagen, där ca 600
besökare tog del av Gällivares
samlade arbetsutbud. Dessa aktiviteter bottnar i företagens stora
rekryteringsbehov parat med den
lokala bristen på arbetskraft

Antal

1000

706
663
772
800
640 610
800
648
637
568
530 600
600
468

573

400

Inpendlare
Utpendlare

200
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
År

*I diagrammet avser värden markerade i fet stil antal inpendlare.
Källa: www.scb.se
En del av förklaringen till diagrammets utseende kan identifieras om
man tittar närmare på gruvnäringens utveckling och investeringar i
regionen. År 2006 beslutade Boliden om en miljardinvestering i Aitikgruvan som gick under namnet Aitik 36, vilket tillsammans med
LKAB:s investeringar placerade Gällivare i investeringstoppen i Sverige. År 2008 påbörjade LKAB investeringarna av en ny huvudnivå i
Malmbergsgruvan. Boliden slutförde och invigde investeringsprojektet
Aitik 36 samt anläggandet av ett nytt stickspår till Aitik år 2010. Sett till
det investeringstryck som präglat regionen dessa år kommer en ökad
inpendlingsfrekvens som en naturlig följd av ett ökat behov på arbetskraft. Gruvnäringen i Gällivare har uppvisat en fortsatt högkonjunktur
under 2011, vilket också har påverkat utvecklingen av gruvindustrins
serviceföretag på ett mycket positivt sätt. LKAB fortsätter att investera
för att kunna öka produktionen och Boliden har trimmat in den nya gruvanläggningen Aitik 36 mot en ökad produktion.
Statistik för år 2011, avseende pendlingsfrekvens, finns f n inte tillgänglig men sett till den trend som kan skönjas mellan åren 2004
– 2010 och den högkonjunktur som kännetecknat gruvnäringen 2011
finns skäl till att anta att siffrorna ligger på ungefär samma nivå vad
gäller inpendlingsfrekvensen, om inte något högre.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Tillväxt och utveckling
Näringsliv

Sedan år 2005 bedrivs näringslivsarbetet inom utvecklingsenheten och ingår i kommunens
ordinarie verksamhet. Utvecklingsenhetens arbete syftar till att
skapa ett gott klimat för investeringar, etableringar, nyföretagande
och utveckling av företag. Utvecklingsenhetens arbete är också att
på uppdrag av kommunstyrelsen
medverka i samhällsomvandlingen
genom att leda övergripande planeringsprojekt. Gällivare kommun
fortsätter att utveckla samarbetet
med näringslivet genom samverkan med Företagsbolaget AB och
deras olika branschråd, Expandum
AB, destinationsorganisationen
Visit Gellivare Lapland och samiska näringslivsbolaget Àvki AB. En
viktig gemensam insats under året
var inledningen av arbetet med en
ny gemensam näringslivsstrategi
för 2012 och framåt.

Handeln expanderar

Gällivare kommun fortsätter att
tillsammans med köpmän och fastighetsägare utveckla handeln och
det har resulterat i fler etableringar både i centrum och på Malmheden. Under året slog ICA kvantum
upp portarna på Malmheden och
Lakkapää inledde byggandet av
ett byggvaruhus. Totalt så har Gällivare fått 15 etableringar i olika
branscher under året, av totalt 35
pågående ärenden. Utvecklingen
av centrum fortsätter inom projektet Nya Gällivare och, handelsoch centrumutvecklingsprojektet.
Det har skapat ett behov av handelslokaler och nya tomter både i
centrum och på Malmheden.

Turism

Inom turistnäringen fortsätter den
positiva utvecklingen med en ökning av antalet gästnätter under
året med 5 000. Här bör man dock
ha i åtanke att en del av dessa
gästnätter kommer av den andel
som arbetspendlar in i kommunen.
En nyhet för året är Arctic Balloon Adventure, ett internationellt
evenemang för varmluftsballonger
som lockade stort publikt och
medialt intresse. Evenemanget
återkommer årligen från 2012.
Utvecklingen av Gällivare som
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vintersportort tar ny fart med
bildandet av Gällivare SportEvent
som utvecklar den kommersiella
verksamheten på Hellnerstadion.
Världsarvet Laponia har fått en
ny lokalt förankrad förvaltning och
inom ramen för denna bedrivs ett
omfattande projekt för att bygga
upp en infrastruktur för besökare,
med bl a naturrum i Stora Sjöfallet och utveckling av Gällivare
järnvägsstation till ett rese- och
besökscentrum med turistbyrå och
Laponiainformation.

Satsningar på kommunikationer och infrastruktur
Under året har stora ansträngningar lagts på att förbättra
infrastruktur och kommunikationen
eftersom det är av strategisk och
långsiktig betydelse för näringslivets utveckling. Det rör bland annat förlängning av landningsbanan
på Lapland Airport, dubbelspårig
kapacitet på Malmbanan för att
klara både LKABs och Aitiks volymökning samt Northlands behov
av malmtransporter från Pajala.
Utöver detta tillkommer en utökad
persontrafik med Norrtåg.

Samarbete med universitet
och högskolor

Samarbetet med universitet och
högskolor fortsätter bland annat
med samverkan kring examensjobb, praktik och projektarbeten, t
ex genom LTU Karriär och Sommardesignkontoret. Inom forsknings och utvecklingsprojekt deltar
Gällivare i Trä In, Attract, Alice
och Lågan, projekten syftar till att
utveckla framförallt hållbart och
klimatsmart industriellt trähusbyg-
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gande samt utveckling av tekniker
och produkter som är intressant
för en exportmarknad.

Framtiden

Den snabba tillväxt och utvecklingstakten som Gällivare befinner
sig i kräver att kommunen formulerar om mål och strategier, ett
jobb som påbörjats tillsammans
med näringslivets organisationer
och de större bolagen. Centrum
och handelsledarprojektet har tagit
rejäl fart och på bordet ligger centrums utveckling och intresse från
ett antal nya etableringar samt
några befintliga handlare som
vill etablera sig mer centralt. Ett
arbete som vi förväntar oss en hel
del av och som gagnar alla arbetsgivare är Inflyttningsservice. Detta
är en funktion som på uppdrag av
kommun, landsting och näringsliv
tar emot och hjälper nyinflyttade
att etablera sig både socialt och
fysiskt. Inflyttningsservice syftar
också till att öka rekryteringen av
arbetskraft till kommunen. Denna
verksamhet kommer att bedrivas
av Företagsbolaget. Intresset när
det gäller industrietableringar
verkar öka markant. Gruvorna beräknas ha fortsatt god tillväxt och
det driver i sin tur på infrastruktursatsningarna. Gruvfyndigheten
i Jokkmokk följer vi med spänning
och det ser ut som att möjligheten
att bygga ett ännu starkare gruvkluster kring Gällivare ökar. Under
2011 ökade flygets passagerartrafik och vi har ingen anledning att
tro att den trenden bryts. Samhällsomvandlingen driver också på
tillväxten i vår lokala byggindustri
och intresset från externa etablerare.

Intern effektivitet
Intern effektivitet
Kommunens huvuduppdrag är att bedriva kärnverksamheterna vård,
skola och omsorg på ett sätt så att medborgarna får det som de har
rätt till på ett bra sätt i rätt tid. För att få medborgarna att trivas i
kommunen bedrivs även frivillig verksamhet som har stor betydelse
för trivseln. Dessa verksamheter är tillgång till kultur och fritidsverksamhet, parker och grönområden som tillhandahålls av kommunen. För att säkerställa kvaliteten i kärnverksamheten och i den
frivilliga verksamheten arbetar kommunen enligt en gemensam
styrmodell. Utöver styrkort med mål, planering och uppföljning
innehåller denna även metoder för ett systematiskt arbete med
processkartläggningar i syfte att förbättra de kommunala verksamheterna. Kommunen ska sträva efter att arbeta effektivt
för att tillgodose medborgarnas behov och rättigheter.
För att attrahera arbetskraft till kommunens verksamheter,
öka medarbetarengagemanget och stimulera till ett kontinuerligt
förbättringsarbete har arbetet med att förbättra de interna processerna
påbörjats. En gemensam systematik har utarbetats, information till medarbetare och start av arbetsgrupper för att förbättra processer har pågått under året.
Den samlade bedömningen av perspektivet intern effektivitet blir en gul indikator.

Mål
Mål

Måluppfyllelse

Teckenförklaring

 Intern effektivitet

 Delvis uppfylld nivå
 Helt uppfylld nivå
 Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning

Mått Mått

Kommentar
Kommentar

Rätt service till
rätt kostnad till
medborgarna.

 Antalet förbättrade
processer.
 Nyckeltal definieras och
beslutas.

3 processgrupper har arbetat under året med kartläggning
och förbättringsarbete. Inga beslutade nyckeltal andra än
de sedvanliga ekonomiska nyckeltalen har beslutats .

 Vi bedriver en
kostnadseffektiv
verksamhet.

 Verksamhetskostnader
idag jämfört med andra
kommuner.

Kostnaderna för barnomsorgen ligger lägre än medel för
länet men något högre än riksnivån. Kostnaderna för
grundskolan ligger både på läns och riksnivå över medel.
Kostnaderna för gymnasieskolan ligger något högre än
medel för riket, men lägre än länets medel. När det gäller
äldreomsorgen ligger vi enligt kostnader/brukare på medel,
medan handikappomsorgen ligger mycket högre än medel.
VKV-SKL:s jämförelser 2010 och KPB

Omvärld

Effektivisering och utveckling av
verksamhetens innehåll har präglat året. Arbetet med samhällsomvandlingen ställer krav på en ”ny”
organisation för att möta krav och
behov. Samhällsomvandlingen
kommer att belasta den kommunala organisationen utöver den

ordinarie verksamheten. Därmed
fördes 2010 och förbättringsmåste den kommunala organisatio- åtgärder har genomförts under
nen anpassas och dimensioneras
året för att tillgodose medborså att den klarar av de krav som
garnas krav på service trots
ställs på planering och genomförminskade resurser.
ande av samhällsomvandlingen
Kommunkompassen som är ett
internt utvärderingsverktyg genom19
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Medarbetare
Medarbetare
Som ett led i att göra Gällivare kommun till en attraktiv arbetsgivare är den politiska målsättningen
att verka för en hälsofrämjande organisation. Det är
en förutsättning för att kunna attrahera morgondagens arbetskraft och säkerställa framtidens personalförsörjning.
Förbättringsarbetet har påbörjats och ska systematiseras i ambitionen att få ett bättre resultat i
nästkommande medarbetarenkät. Sjuktalen ökade under
2011 och resultaten av medarbetarenkäten visar att kommunen har många
förbättringsområden att arbeta med under 2012. Den samlade bedömningen av perspektivet
Medarbetare blir en röd indikator.

Mål

Mått

Mål

 Nöjda och
motiverade
medarbetare.

Måluppfyllelse

Teckenförklaring

 Medarbetare

 Delvis uppfylld nivå
 Helt uppfylld nivå
 Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning


Medarbetarnöjdhetsindex

Medarbetarenkät 2011

I november genomfördes en
medarbetarundersökning bland
kommunens anställda. 1 049
medarbetare svarade på enkäten vilket gav en svarsfrekvens
på 64,4 procent. Resultatet har
räknats om till ett totalt index för
medarbetarnöjdhet samt elva delindex. Totalt index och samtliga
delindex fick ett sämre utfall 2011
jämfört med resultatet i 2009 års
undersökning.

Kommentar
Kommentar

Mått

Resultaten av 2011 års undersökning är 0,16 procentenheter lägre än resultatet 2009. Nöjdmedarbetarindex
3,46 % 2011. 3,62 % 2009

Frågeområde

2009

2011

Konkurrenskraftig personalpolitik

2,95

2,85

Attraktiv arbetsgivare

2,98

2,85

Mål i verksamheten

3,94

3,70

Delaktighet och inflytande

3,86

3,72

Ledarskap

3,58

3,50

Arbetsinnehåll och trivsel

3,90

3,70

Kompetens

3,73

3,65

Mångfald, olikhet är en tillgång för arbetsplatsen

4,23

4,09

Arbetsmiljön sammantaget

3,49

3,27

Möjlighet att kombinera arbete och föräldraskap

3,24

3,18

Nöjd med arbetet som helhet

3,91

3,59

TOTALT INDEX MEDARBETARNÖJDHET

3,62

3,46

Högsta möjliga värde är 5,0
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Medarbetare
Enkätresultatet har analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. 839
kvinnor och 210 män svarade på enkäten. Kvinnor och mäns svar har
jämförts och redovisas per delfråga där skillnaden är tio procentenheter eller mer.

Delfråga

Kvinnor

Män

Jag tycker att min arbetsbelastning är rimlig

53 %

71 %

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

89 %

77 %

På min arbetsplats har vi tydliga mål för vårt arbete

76 %

63 %

Jag kan vara med och påverka hur vi lägger upp arbetet på min arbetsplats

80 %

69 %

Arbetsplatsträff minst en gång i månaden

67 %

48 %

Den fysiska arbetsmiljön är bra

64 %

74 %

Jag tar ut friskvårdstimmen varje vecka

50 %

38 %

Strategiskt personalprogram

Under 2011 har ett strategiskt
personalprogram varit ute på
remiss till fackliga organisationer, förvaltningar, nämnder och
kommunala bolag. Det strategiska personalprogrammet ska
fungera som utgångspunkt i allt
per¬sonalarbete och omfattar
alla anställda i Gällivare kommun
samt kommunala bolag. Programmet beskriver den politiska
viljeinriktningen med övergripande, lång¬siktiga strategier inom
följande fem områden:
•
•
•
•
•

medarbetare
arbetsmiljö, hälsa och
samverkan
kompetensförsörjning
lönestrategi
lika rättigheter och möjligheter

Kompetensutveckling

Arbetsmiljö, hälsa och samverkan

Arbetet för tecknandet av ett lokalt samverkansavtal Arbetsmiljö,
hälsa och samverkan i Gällivare
kommun har pågått under hela
året. I mars och april genomfördes förankringsträffar med chefer
och skyddsombud. I november
deltog 1 141medarbetare i en två
timmar lång utbildning. Chefer
och arbetsledare genomgick en
fördjupad utbildning under en dag
varav halva dagen tillsammans
med skyddsombud. Totalt genomfördes tre heldagsutbildningar för
chefer och skyddsombud och 31
utbildningspass för medarbetare.

Gällivare kommun deltar i projektet Lärande i Samverkan (LiSA),
finansierat av Europeiska socialfonden och med Expandum
som projektägare. Under 2011
har 79 medarbetare i Gällivare
kommun deltagit vid 12 olika
utbildningstillfällen. Bland annat
grundläggande ledarskapsutbildning, hälsofrämjande ledarskap,
ekonomi för icke ekonomer, projektledarutbildning och kvalitetsstyrning. Projektet pågår till och
med juli 2012.

Under 2011 genomfördes en
grundutbildning i arbetsmiljö för
nya chefer och skyddsombud. Tre
chefer och sju skyddsombud deltog i den fyra dagar långa utbildningen.
I Gällivare kommuns verksamheter finns cirka 120 skyddsombud.
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Medarbetare
En individuell utvecklingsplan ska upprättas för den enskilde medarbetaren i samband med det årliga resultat- och utvecklingssamtalet
(RUS). 80 procent av de tillsvidareanställda som svarade på medarbetarenkäten uppgav att de haft ett resultat- och utvecklingssamtal
det senaste året.

Obligatorisk sjukredovisning

Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid (alla
månadsavlönade).

2009
6,5
46,1
6,3
5,9
6,7
6,8
5,3

Total sjukfrånvaro
– varav långtidssjukfrånvaro *
upp till 29 år
30-49 år
Över 50 år
Kvinnor
Män

2010
5,9
35,9
5,8
5,7
6,1
6,1
5,1

2011
6,2
37,6
4,4
6,2
6,5
6,4
5,5

*Med långtidssjukfrånvaro avses frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid uppdelat per förvaltning.
Förvaltning
Barn- utbildning och kulturförvaltningen
Kommunledningskontoret
Service- och teknikförvaltningen
Socialförvaltningen

2009
4,4
3,8
5,3
9,1

2010
4,2
4,3
4,5
7,8

2011
4,5
6,3
4,8
7,8

Gällivare kommun deltar i forsknings- och utvecklingsprojektet, Hållbar
Rehabilitering KL. Projektet genomförs av AFA Försäkring
på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Syftet med projektet är att utvärdera effekten av
arbetslivsorienterad rehabilitering genomförd utifrån ett teambaserat arbetssätt. I teamet ingår arbetsgivare, försäkringskassa, arbetsförmedling
och företagshälsan.
Professor Eva Vingård och Tomas Eriksson, Arbets- och miljömedicinska
enheten vid Uppsala universitet ansvarar för utvärderingen. Intervjuer,
enkäter och statistik kommer att användas i utvärderingen.
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Medarbetare
Anställningar
Tillsvidareanställda
2009
2010
2011
Kvinnor
1255
1189
1182
Män
323
266
249
Totalt
1578
1455
1431
Omräknat till årsarbetare*
		
BUoK
514
422
415
KLK
106
87
86
Soc
731
724
719
SoT
162
161
154
Totalt
1513
1394
1374
Tidsbegränsat anställda			
Personer
167
190
253
Årsarbetare
143
170
228
Timanställda			
Årsarbetare*
152
169
192
*Med årsarbetare avses del- och heltidsanställningar omräknat till
heltider.
82,6 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna är kvinnor vilket
är en ökning med 0,9 procentenheter sedan 2010. År 2011 har antalet tillsvidareanställda i Gällivare kommun minskat med 24 personer
jämfört med år 2010.
I december 2011 hade 253 personer en tidsbegränsad anställning
med månadslön. Det motsvarar 228 årsarbetare och är en ökning med
58 årsarbetare jämfört med 2010. Timanställda medarbetare har under
året arbetat i en utsträckning som motsvarar 192 årsarbetare. 2011
hade Gällivare kommun totalt 1 794 årsarbetare (tillsvidare- och tidsbegränsade anställningar 2011-12-31 och timanställda för hela 2011).
Det är en ökning med 61 årsarbetare jämfört med 2010.

Åldersstruktur

236

60-67

549

50-59

40-49

397

185

30-39

20-29

I december 2011 var medelåldern bland Gällivare kommuns
tillsvidareanställda 49,2 år.

64
0

100

200

I Gällivare kommun är 787 av 1
433 medarbetare är över 50 år.
Det innebär att över hälften av
de anställda i kommunen går i
pension inom en femtonårsperiod. 32 personer avgick med
ålderspension under 2011.

300

400

500

600
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Medarbetare
Deltidsanställda och sysselsättningsgrad

I december 2011 var antalet deltidsanställda 160, en minskning med
fyra personer jämfört med 2010. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda var 96,0 procent och har därmed ökat
med 0,2 procentenheter sedan 2010.
Andelen deltidsanställda i procent av de tillsvidareanställda kvinnorna
respektive männen.
14%

Alla medarbetare har tillgång till
de aktiviteter som arrangeras av
GKFF, Gällivare kommuns fritidsförening.

12%

12%

8%

8%

Frisktal och sjukdagar
6%

2009

2010
Kvinnor

2011

Med frisktal redovisas hur många
procent av tillsvidare- och tidsbegränsat anställda med månadslön som haft noll till sju
sjukdagar under året. 2011 hade
34,6 procent av de anställda noll
sjukdagar. Det är en minskning
med 4 procentenheter jämfört
med 2010.

Män

2011

Löner

År 2011 var kvinnors medellön i procent av männens 91,8 procent
jämfört med 92,9 procent 2010. Gällivare kommun gör lönekartläggningar med stöd av MIA (Marknad Individ och Arbete). I den analys
som genomfördes 2011 såg arbetsgivaren inte några osakliga löneskillnader som beror på kön inom de olika yrkesgrupperna.

Hälsofrämjande aktiviteter och friskvård

I Gällivare kommun finns det cirka 100 hälsoinspiratörer i alla förvaltningar och i stort sett på alla arbetsplatser. Rollen som hälsoinspiratör innebär att vara ett stöd till chefen i det hälsofrämjande arbetet
och att ge arbetskamrater inspiration, motivation, stöd och verktyg för
att främja sin hälsa. Hälsoinspiratörerna träffas fyra halvdagar per år
för uppföljningsträffar med föreläsningar och erfarenhetsutbyte.
Anställda i Gällivare kommun erbjuds möjlighet att på arbetstid få
utöva friskvård en timme per vecka på tider som är lämpliga vad gäller arbetets karaktär och belastning. Enligt medarbetarenkäten som
genomfördes 2011 nyttjade 78 procent friskvårdstimmen regelbundet
varav 48 procent varje vecka och 30 procent någon gång i månaden.
Medarbetarna i Gällivare kommun har tillgång till gratis bad i kommunens tre simhallar. 2011 var antalet badtillfällen 4 651 vilket är en
ökning med nära 500 jämfört med 2010.
Gällivare kommun har avtal med Laponia Fysiocenter om fri styrketräning för kommunens medarbetare. Under 2011 nyttjades förmånen vid
7 903 träningstillfällen, ungefär samma nyttjandegrad som 2010. För
medarbetare på landsbygden subventioneras även träningskort via
idrottsföreningar.
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Trivselpengen 300-kronan syftar till att främja gemensamma
aktiviteter och stärka vi-andan
i Gällivare kommun. 51 procent
av de månadsanställda nyttjade
300-kronan under 2011 vilket är
en minskning med fyra procentenheter jämfört med 2010.
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Förändring i
%-enheter
0 dagar
34,6
-4
1-7 dagar 28,1 + 2,4
		
Totalt
62,7 - 1,6

Ekonomi
Ekonomi
Årets resultat för kommunen uppgick till +25,8 miljoner kr (Mkr), vilket var 19,5 Mkr bättre än budget
och 6,8 Mkr bättre än den prognos som lämnades
efter november månad. Resultatnivån ställd i relation till jämnstora kommuner(18 000-20 000 inv),
liksom till rikssnittet visar att Gällivare ligger ca
45 % över denna nivå. Med de investeringsambitioner som f n föreligger krävs dock starka
resultat för att klara av att egenfinansiera
dessa. Årets bruttoinvesteringar i kommunen
uppgick till 40,7 mkr, vilka helt självfinansierades med vårt driftöverskott samt av
likvida medel.
För kommunkoncernen uppgick resultatet
till +33,4 mkr medan investeringarna uppgick
till 91,7 mkr.
Bedömningen av kommunens finansiella situation grundar sig på flera aspekter. Kommunen kan inte enbart fokusera på
resultatet. Andra lika viktiga aspekter är utvecklingen på lång sikt, riskförhållanden samt kommunens förmåga att styra och kontrollera den ekonomiska
utvecklingen. Bedömningen måste även göras utifrån kommunkoncernens perspektiv.
Resultaten för bolagen inom koncernen uppvisar oroande låga nivåer. Trots att kommunen nu är skuldfri så har de totala förpliktelsebeloppen ökat kraftigt, med totalt 75,5 Mkr
till 1 931,7 Mkr, som följd av ökad pensionsskuld och kommunala borgensåtaganden till
de kommunala bolagen. Sammantaget ger dock den samlade bedömningen gul indikator
inom perspektivet ekonomi.

Måluppfyllelse

Teckenförklaring

 Ekonomi

 Delvis uppfylld nivå
 Helt uppfylld nivå
 Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning
Kommentar
Kommentar

Mål
Mål

Mått
Mått

 Resursfördelning som
utgår från relevanta
nyckeltal.

 Öka täckningsgraden på taxor
inom skattefinansierad
verksamhet.
 Relevanta nyckeltal
utarbetade.

Täckningsgraden har inte ökat utan
minskat något.
Arbetet med nyckeltal som grund för
resursfördelning inom
kärnverksamheterna har påbörjats.

 Vi hushåller med
resurser.

 Minskat sjuktal.
 Resultat minst 0,5 %.
 Oförändrad utdebitering av
kommunalskatt.
 Avsättning till pensioner
minst 6 mkr/år.

Sjuktalet har ökat med 0,3 procentenheter.
Övriga mål har till fullo uppfyllts.
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Ekonomi
Omvärld

Kommunernas resultat före extraordinära poster visar på ett överskott
på 8,8 miljarder kronor, vilket är en försämring med 4,8 miljarder jämfört med år 2010. Årets resultat, som även innehåller extraordinära
poster, minskar med 4,8 miljarder, från 14,2 till 9,4 miljarder.
För år 2010 fick kommunerna dock 11,9 miljarder kronor i extra
statsbidrag, huvudsakligen i form av ett tillfälligt konjunkturstöd. För
år 2011 uppgår det tillfälliga tillskottet till 2,1 miljarder samt att det
generella statsbidraget höjts med 3,5 miljarder.
År 2011 har kommunerna haft engångskostnader på cirka 2 miljarder
kronor på grund av sänkt diskonteringsränta för beräkning av pensionsskuld, dessa kostnader ska redovisas bland de finansiella posterna, det förekommer dock att kommuner redovisat kostnaden under
andra poster. De finansiella kostnaderna har ökat med 4,7 miljarder.
För år 2011 redovisar cirka 85 procent av kommunerna positiva resultat före extraordinära poster. Det är en försämring jämfört med år
2010, då 94 procent av kommunerna hade ett överskott före extraordinära poster.
Andelen kommuner som har ett resultat på 500 kronor eller mer per
invånare minskar också. År 2011 uppgår andelen till 64 procent, jämfört med 2010 då det var 82 procent av kommunerna som redovisade
sådana överskott.
Andelen kommuner som visar ett finansiellt netto på minus 500 kronor
per invånare eller lägre uppgår 2011 till 9 procent, motsvarande andel
år 2010 var ca 8 procent.
Det genomsnittliga resultatet, exklusive extraordinära poster, per
kommun uppgår till ca 930 (1 543) kronor per invånare, Gällivare 1
406 (2 447) kronor per invånare. Belopp inom parentes avser år 2010.
Inför år 2012 höjs den totala kommunalskatten (primärkommunal och
landstingsskatt) i 64 kommuner och i 6 kommuner sänks den. Den primärkommunala utdebiteringen i Gällivare är 22,33 kr per skattekrona
för år 2012 liksom för år 2011. Lägst primärkommunal utdebitering
har Solna med 17,12 kr per skattekrona. I Norrbotten är det bara en
kommun som höjt skatten, Arjeplog som höjt med 1 krona till 23,28 kr
per skattekrona. (Källa: SCB)

Ekonomisk översikt och analys
Resultatutveckling

Kommunen redovisar för 2011
ett positivt ekonomiskt resultat
på 25,8 Mkr (1 406 kr/inv.). Det
redovisade resultatet är ca 19,5
Mkr bättre än det ursprungligen
budgeterade resultatet för år
2011. I resultatet ingår av- och
nedskrivningar om ca 41,4 Mkr.
Det är nu tionde året i följd som
kommunen redovisar ett positivt
ekonomiskt resultat. Observera
under rubriken ”Eget kapital”
nedan att redovisat resultat avviker från förändringen av eget
kapital.
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Årets resultat, förändring av
eget kapital
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Koncern År

37,1

2010
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Ekonomi

Bidrag

Bidrag från Staten och statliga
myndigheter, som inte ingår i
kommunens generella statsbidrag och direkt tillfaller verksamheterna, uppgick till 88,8 Mkr.
Driftbidrag från EU uppgick till
4,8 Mkr

Avskrivningar

Avskrivningar om 41,4 Mkr har
belastat resultatet år 2011, vilket
var 2,6 Mkr mindre än budgeterat.

Bygdemedel

De kommuner som berörs utav
de reglerade vattendragen erhåller årligen s k regleringsmedel
vilka inbetalas till länsstyrelsen
av de vattenreglerande företagen (ex Vattenfall). Dessa medel
som tillhör berörda kommuner
administreras av länsstyrelsen.
Efter ansökan och yttrande av
kommunstyrelsen kan bidrag till
olika ändamål beviljas av länsstyrelsen. F n uppgår de årligen
tillförda beloppen till ca 6,5 Mkr.
Bygdemedelskontot hos länsstyrelsen tillförs också årligen
ränta på det kapital som finns på
kontot.

20,6 (25,1) Mkr varav 11,4 (13,6)
Mkr var beslutade ej utbetalda
medel, dvs återstår att besluta om
uppgick till 9,2 (11,5) Mkr. Belopp
inom parentes avser föregående
år.

Nettokostnader och
skatteintäkter

Nettokostnaderna har ökat med
13,4 Mkr ( 1,5 %) jämfört med
2010. Nettokostnaderna är beräknade före av- och nedskrivningar.
De senaste fem åren har nettokostnaderna ökat med 11,7 %
medan skatteintäkterna ökat med
8,2 %.

Verksamhetens nettokostnader exkl.
avskrivningar
Mkr
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Under senare år har huvuddelen av använda bygdemedel
anvisats till diverse näringslivsprojekt som administreras av
kommunens utvecklingsenhet.
Gällivare kommuns behållning
på kontot hos länsstyrelsen
uppgick vid 2011 års slut till ca
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Ekonomi
Skatteintäkter och utjämning

Skatte- och statsbidragsintäkterna utgör den största delen (79 %),
av kommunens samlade intäkter. De har minskat med 4,2 Mkr i
förhållande till år 2010, vilka dock innehöll 18,1 Mkr som ett tillfälligt
konjunkturstöd. De bokförda skatteintäkterna för året blev 14,5 Mkr
högre än vad som budgeterats. Denna förändring mot budget beror
främst på prognostiserat positiv slutavräkning för 2010 och 2011,
beroende på förväntat högre skatteunderlag än utbetalat enligt fastställda uppräkningsfaktorer. Med den takt på befolkningsminskningen
som kommunen f n har så ökar skatteintäkterna med ca 5 Mkr mindre
per år än om vi hade haft en oförändrad befolkning.

Skatte- och statsbidragsintäkter
Mkr
1 000,0
980,0
960,0
940,0
920,0
900,0

984,9 980,7
960,6 960,3
936,1

2007 2008 2009 2010 2011
År

Eget kapital

Det egna kapitalet ökade med 23,2 Mkr till 713 Mkr under 2011. Att ökningen
av det egna kapitalet inte överensstämmer med årets resultat beror på
rättelse av en felaktighet i 2010 års bokslut avseende ferielöneskuld till
personal som gick över till Lapplands kommunalförbund fr o m 2010. Denna
skuld har nu upptagits inom balansräkningen i 2011 års bokslut. Det egna
kapitalet utgörs av tillgångarna minus skulderna.

Mk r
80 0,0
60 0,0
40 0,0
20 0,0
0,0

T o talt eg et ka pital
578 ,9

602, 2

646, 9

68 9,8

713,0

200 7 2 008 200 9 2010 20 11
År
Nyckeltalet rörelsekapital (omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder)
uppvisar liksom föregående år ett positivt värde. Rörelsekapitalet ökade med
27 Mkr från 108,2 till 135,2 Mkr. Kommunen disponerar även en checkkredit
om 50 Mkr, vilken inte inräknats i rörelsekapitalet.
Anläggningskapitalet (anläggningstillgångar minus långfristiga skulder)
minskade under 2011 med 3,8 Mkr till 577,8 Mkr.
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Ekonomi
Mkr

Eget kapital
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Rörelsekapital
Anläggningskapital

Soliditet

Soliditeten, det egna kapitalet i förhållande till totala tillgångar, är ett mått
som anger kommunens finansiella styrka på lång sikt. Soliditeten anger hur
stor del av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital, d v s
inte genom skuldsättning.
Kommunens soliditet ökade under år 2011 från 69,0 % till 73,9 %. Då även
de s k ”ansvarsförbindelserna” avseende den ”gamla” pensionsskulden
medräknas blir soliditetsmåttet en sänkning från 9,1 % till 4,7 %, på grund
av den mycket kraftiga ökningen av pensionsskulden.

Soliditet
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Exkl p-skuld

Inkl p-skuld
Soliditet Koncernen

Koncernens soliditet (+44,2 %) är
lägre än kommunens (+73,9,0 %)
beroende på att bolagen ytterligare
ökat sin lånefinansiering. Soliditeten
inklusive pensionsskuld sjunker till
6,5 %.
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Ekonomi
Likviditet

Likviditeten, betalningsförmågan på kort sikt, har under året minskat med
58,8 Mkr. I angivna likviditetsmått har inte inräknats checkräkningskredit om
50 Mkr.
Kommunens egen likviditet, dvs. likvida medel inklusive kortfristiga
placeringar uppgick vid årets början till ca 163,6 Mkr. Minskningen av
kommunens egen likviditet motsvaras huvudsakligen av en minskning av
kortfristiga skulder, varav 20 Mkr i låneskuld nu amorterats. Kommunen har
nu ingen låneskuld.
Vid årets slut uppgick likviditeten till ca 104,8 Mkr. Den genomsnittliga
räntebärande likviditeten uppgick till ca 100,6 Mkr/dag. Räntan på
bankinlåning har under 2011 varierat mellan 1,27 och 2,08 % och uppgick vid
årets slut till 1,85 %. Den genomsnittliga inlåningsräntan för året uppgick till
1,81 %. Överavkastningen genom kortfristig placering av likviditet uppgår till
drygt 0,5 Mkr.

Förändring av likvida medel
inklusive kortfristiga placeringar
Mkr
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Borgensåtaganden
Borgensåtaganden 2011-12-31(Tkr)
TOP Bostäder AB
Gällivare Energi AB
Kommunalt förlustansvar för egnahem
Summa kommunala borgensåtaganden

2011-12-31
354 918
641 143
7 022
1 003 083

2010-12-31 Förändring
320 439
10,8%
612 385
4,7%
8 494
-17,3%
941 318
6,6%

Borgensåtagandena har under år 2011 ökat från 51 089 till 54 736 kronor per
innevånare.
Borgen Kr / invånare
KR
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Infriade borgensförbindelser
Under 2011 har en
borgensförbindelse, i form av
kommunalt förlustansvar för
egnahem, infriats. Beloppet uppgår
till 41 043 kronor.

Ekonomi
Investeringar

Kommunen har under 2011 genomfört bruttoinvesteringar om ca 40,7 Mkr.
Av investeringarna har 5,4 Mkr i sin helhet finansierats med avsatta medel
för VA-investeringar, och övriga investeringsbidrag från Länsstyrelsen om 1,5
Mkr.

Bruttoinvesteringar
Mkr
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ÅR
Försäljningar

Kommunen har under året sålt fastigheter för 6,4 Mkr, varav:
Tomt till Lakkapää, för 1,1 Mkr.
24 stycken tomter på Söderbergskulle, för 4,9 Mkr.
Övriga fastighetsförsäljningar, för 0,4 Mkr.

Finansnetto

Finansnettot, dvs skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter uppgick
2011 till + 4,9 Mkr. Detta är ca 3,2 Mkr bättre än budgeterat. Avvikelsen
från budgeterat finansnetto beror på utdelning och värdestegring på
pensionskapitalplaceringar som svarar för 2,8 Mkr av finansnettot, högre
finansiella kostnader än budgeterat, något lägre inlåningsränta än kalkylerat,
samt borgensavgifter och ränteintäkter från kortfristiga placeringar av
överskottslikviditet.
Gällivare kommun redovisar för år 2011 ett positivt finansnetto för femte
året i följd. Koncernens finansnetto blev – 20,9 Mkr för 2011, vilket var
betydligt sämre än föregående år. Koncernens negativa och lägre utfall än
kommunens beror till största del på att bolagen i koncernen ytterligare ökat
sin lånefinansiering med ca 63,2 , medan kommunen f n inte har några
låneskulder.
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Ekonomi
Anläggningslån

Vid 2011 års början uppgick kommunens långfristiga skulder
(redovisningsmässigt definierad som kortfristig) till 20 Mkr (1 085 kr/inv). Den
effektiva räntan på detta lån uppgick till 3,95 %.
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Av de totalt ca 254,2 Mkr i lån som kommunen sedan 1995 tagit över från
bl a TOP Bostäder AB, amorterades det sista lånet om 20 Mkr vid 2011 års
slut. Under de senaste sexton åren har kommunen förutom amorteringar på
ca 254,2 Mkr betalat ca 71 Mkr i räntor på dessa lån. De senaste tio åren har
kommunen amorterat totalt 371 Mkr, på ”egna” och övertagna lån.
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Ekonomi
Pensionsskuld

Pensionsskulden har ökat med 73,2 Mkr, varav ansvarsförbindelserna har
ökat med ca 74,8 Mkr och den skuldförda delen minskat med 1,6 Mkr, och
uppgår nu till 684,0 Mkr.

Sänkning av diskonteringsräntan

Den största delen (47,8 Mkr) av ökningen beror på sänkningen av
diskonteringsräntan enligt ” riktlinjer för beräkning av pensionsskuld”- RIPS
07. Enligt RIPS 07 definieras pensionsskulden som nuvärdet av framtida
utfästa pensionsutbetalningar. En nuvärdesberäknad skuld blir högre ju
lägre räntan är. Diskonteringsräntan har sänkts, vilket innebär en högre
pensionsskuld och högre räntekostnad för pensioner.

”Bromsen”

I ansvarsförbindelsen finns bruttoutfästelser i vilka den allmänna pensionen
från Pensionsmyndigheten räknas in. Detta har fått effekt på kommunens
pensionskostnader nu när det allmänna pensionssystemet har varit
underfinansierat, vilket har lett till att den så kallade bromsen slog till
2010 och även 2011. Effekten av bromsen på bruttoutfästelserna var att
kompletteringspensionen sänktes 2010. När bromsen slog till ytterligare
under 2011 har kompletteringspensionen höjts med mer än en vanlig
indexering. ”Bromsen” svarar för 27,3 Mkr av ökningen av ansvarsförbindelsen
år 2011.
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Ekonomi
Sedan år 1998 har kapitalplaceringar gjorts för att försäkra tillgången
på kapital för framtida pensionsutbetalningar under de år då dessa
utbetalningar annars skulle komma att utgöra en för stor belastning på
den kommunala verksamheten. Det bokförda värdet på dessa placeringar
uppgår år 2011 till 115 Mkr och marknadsvärdet uppgår till 124,1 Mkr.
Marknadsvärdet har dock ökat med 6,3 Mkr (5,1 %) från årsskiftet till början
av mars 2012.
Mkr

Pensionskapitalplaceringar
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Bokfört värde

Marknadsvärde

Pensionsförpliktelser och pensionsmedel, inkl latent
löneskatt, Mkr

Pensionsförpliktelse i
balansräkningen
Pensionsförpliktelse som
ansvarsförbindelse
Summa
pensionsförpliktelser
Finansiella
pensionstillgångar *
Återlånade medel

2011

2010

2009

2008

2007

16,6

18,2

17,5

17,4

16,7

667,4

598,8

615,1

592,3

579,9

684,0

617,0

632,6

609,7

596,6

-124,1

-120,0

-105,8

-84,3

-84,8

559,9

497,0

526,8

525,4

511,8

* Marknadsvärde

Tillgångsslag och avkastning för förvaltade pensionsmedel.
Gällivare kommun har fr.o.m. år 1998 t o m år 2011 gjort
pensionskapitalplaceringar, om nominellt 85,7 Mkr, för att möta framtida
utbetalningar av pensioner. Värdeökningen sedan uppföljningens start
uppgår till 38,4 Mkr.

Kommentarer 2011
2011 blev ett svagt börsår med stor oro på de finansiella marknaderna.
Den totala portföljen minskade i värde med ca 1,8 Mkr. Detta motsvarar en
avkastning på -1,4 % vilket var 6,9 procentenheter sämre än index så väl
som målsättningen (3,5 % real avkastning).
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Ekonomi
Sedan start har den totala portföljen givit en årlig avkastning på 4,9 procent
vilket är cirka 0,4 procentenheter sämre per år jämfört med portföljens
jämförelseindex.
Värdet på placeringarna har per 2012-03-06 ökat med 6,3 Mkr (5,1 %), sedan
årsskiftet.

Placeringarnas fördelning och avkastning per 2011-12-31
Tillgångsslag
Räntebärande tillgångar
Aktier
Alternativa investeringar
Totalt portföljen

Marknadsvärde
66,2 Mkr
39,9 Mkr
18,0 Mkr
124,1 Mkr

Andel
53,4
32,1
14,5
100,0

Avkastning %
3,4
-10,2
3,3
-1,4

Tryggande av pensionsförpliktelser genom försäkring

Under åren 2002 t o m år 2011 har förmånsbestämda delar av
pensionsavtalen bortförsäkrats, för vilket premier till ett sammanlagt belopp
om 43 537 928 kronor erlagts. Varav premierna för 2011 uppgick till 5 148 450
kronor.

Drift- och investeringsredovisning
Driftredovisning per nämnd/styrelse
Redovisat
Nämnd/Styrelse:
Kommunfullmäktige
Revision
Valnämnd
Överförmyndare
Kommunstyrelse
LKF
Service o Teknik, skattefinans
Service o Teknik, försörjningsstöd
Service o Tekn, affärsverksamh
Barn-,utbildning och kulturnämnd
Socialnämnden
Kommungemensamma kostnader
Verksamhetens nettokostnad
Finans
Skatter/statsbidrag
Årets resultat
Inkl kapital kostnader

Budget 2011

2010 Kostnader Intäkter
946
1 055
0
1 289
1 512
154
29
982
1 029
93 718 115 846
-38 088
0
99 078
-1 233
135 056 256 721 -117 247
10 394
8 763
0
-17
65 174
-65 174
338 288 266 675
-15 325
373 273 451 659
-68 481
-8586 107 885
-95 540
945 497 1 375 426 -401 088
-5 765
948
-2 600
-984 859
28 533 -994 680
-45 127 1 404 907 -1 398 368

Redovisat 2011

+Överskott
-Underskott
Netto Kostnader Intäkter Netto
2011
1 055
1 339
0
1 339
-284
1 512
1 422
0
1 422
90
29
2
0
2
27
1 029
1 189
-40
1 149
-120
77 758 121 590
-43 593 77 997
-239
97 845 101 310
-1 261 100 049
-2 204
139 474 259 550 -124 201 135 349
4 125
8 763
9972
0
9 972
-1 209
0
65 964
-66 079
-115
115
251 350 281 437
-25 727 255 710
-4 360
383 178 460 861
-76 882 383 979
-801
12 345 103 825 -110 924 -7 099
19 444
974 338 1 408 461 -448 707 959 754
14 584
-1 652
2 630
-7 493 -4 863
3 211
-966 147
28 033 -1 008 685 -980 652
14 505
6 539 1 439 124 -1 464 885 -25 761
32 300

Kommentarer
Kommunfullmäktige visar ett underskott på 284 tkr till följd av att
politikerarvodena höjdes men budgeten inte justerades för denna förändring.
Revisionen visar ett överskott i förhållande till budget på 90 tkr, detta beror
på att planerade utbildningsaktiviteter av utbildningsanordnarna flyttades från
2011 till 2012.
Valnämnden visar ett överskott på 27 tkr p g a att ingen verksamhet
genomförts under året.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Ekonomi
Överförmyndarnämnden uppvisar ett underskott för 2011 som uppstått till
följd av att överförmyndarfunktionen övergått till nämnd.
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott om 239 tkr i förhållande till
budget, detta har främst uppstått genom att IT-enheten har belastats av
kostnader för Microsoftavtalet.
Service- och tekniknämndens skatteverksamheter visar ett underskott på 1
223 tkr (efter avdrag för överskott inom driftprojekt, 4 139 tkr), detta beror
huvudsakligen på försörjningsstödet som är svårt att prognostisera.
Barn-, utbildnings- och kulturnämnden visar underskott på 4 360 tkr, detta
beror främst på kostnader för barn med särskilda behov.
Socialnämnden redovisar ett underskott på 802 tkr, detta beror på den
tillfälliga utökningen av korttidsboendet, ökning av antalet timmar för
personlig assistans inom handikappomsorgen, samt även äldreomsorgens
särskilda boende för att möta den ökade vårdtyngden bland äldre.
Under rubriken ”Kommungemensamma kostnader” ovan har
redovisats centrala poster som pensioner, kapitalkostnader, reavinster,
semesterlöneskulder och avskrivningar med ett sammantaget överskott om
19,4 mkr. Avvikelsernas största poster är: reavinster vid försäljning av tomter
ca 6,9 mkr, pensioner ca 5 mkr, avskrivningar och kapitalkostnader ca 7 mkr,
avtalsförsäkringar ca 2 mkr och centrala anslag/skuldposter ca - 1,5 mkr.
Finansnettot uppvisar ett överskott mot budget på 3,2 Mkr. Överskottet
beror dels på utdelningar inom det placerade pensionskapitalet 2,8 Mkr,
ca 0,5 mkr genom kortfristiga placeringar av överlikviditet, ca 1,3 Mkr p
g a för lågt budgeterade borgensavgifter. Inlåningsräntan för 2011 har
varit lägre än kalkylerat och samtidigt har de finansiella kostnaderna blivit
högre än budgeterat, bl a blev den finansiella kostnaden för sänkningen av
kalkylräntan på pensionsskulden enligt RIPS 07 nära 1 Mkr.
Skatter- och statsbidrag uppvisar ett överskott om 14,5 Mkr. Detta
beror främst på prognostiserat positiv slutavräkning för 2010 och 2011,
beroende på förväntat högre skatteunderlag än utbetalat enligt fastställda
uppräkningsfaktorer.

Investeringsredovisning per nämnd/styrelse, tkr
Redovisat Budget

Redovisat 2011

Nämnd/Styrelse
2010
2011 Utgift Inkomst
Kommunstyrelse
1 781 6 688
397
0
Investeringsreserv
0 2 848
0
0
LKF
0
561
559
0
Service och Tekniknämnd, skattefinansieradverksamhet28 865 73 233 25 106
0
Service och Tekniknämnd, affärsverksamhet
13 358 11 930
7 315
0
Barn-,utbildning och kulturnämnd
132
761
320
0
Socialnämnd
42 1 700
77
0
Totalt, tkr
44 178 97 721 33 774
0
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+Överskott
-Underskott
Netto
2011
397
6 291
0
2 848
559
2
25 106
48 127
7 315
4 615
320
441
77
1 623
33 774
63 947

Ekonomi
Kommunstyrelse

Inom kommunstyrelsens investeringsbudget finns flera projekt, bland annat
större projekt markförvärv samt mindre projekt ombyggnation av kommunens
kundtjänst/foajé.

Investeringsreserv

Investeringsreserven uppgick vid årets början till 2 660 tkr och under året
har 1 400 tkr omdisponerats från driftbudgeten. Under året har totalt 2
812 tkr anvisats till olika investeringsprojekt. I september beslutades att ur
rörelsekapitalet anvisa ytterligare 3 000 tkr till investeringsreserven.

LKF

Inom LKF investeringsbudget fanns 2 projekt, trådlöst nätverk har installerats
på Välkomaskolan och videokonferensutrustning har genomförts på
Lärcentra.

Service och tekniknämnd, skattefinansierad verksamhet

Service och tekniknämnden har den största delen av investeringsbudgeten
i skattefinansierad verksamhet. Investeringar i infrastruktur pågår
såsom vägentreprenad vid Söderbergskullar som är klart sånär
som på asfalteringen. Projekteringen av Rajdvägen har genomförts.
Skytteanläggningen är invigd och uppfyller internationella krav för alla
typer av skytteverksamhet. Vid Hellnerstadion har snökanonsystemet
uppdaterats under sommaren. Projektering av banförlängning vid Lapland
Airport är slutförd. I fastighetsbeståndet pågår energisparprojektet och
förhoppningarna om att nå besparingar på 9 % till 2016 och 20 % till 2020
är goda. Överhettning på den lokala arbetsmarknaden skapar problem och
förseningar för investeringsprojekten.

Service och Tekniknämnd, affärsverksamhet

Inom service och tekniknämnden finns även investeringar i affärsverksamhet
såsom vatten och avlopp. VA-entreprenaden vid Söderbergskullar är klar.
Upprustningen av inkommande grovrensdelen med maskinell utrustning
samt ventilation, värme och takombyggnad är genomförd i Kavahedens
reningsverk. Kommunen har även dragit in VA till handelstomt vid ridhuset
under hösten.

Barn-, utbildnings- och kulturnämnd

Inom Barn- utbildnings och kulturnämnden har under året ombyggnation av
slöjdsal på Tallbacka genomförts samt inköp av ny gryta till Myranskolan.
Medel för dokumentationssystem samt arbetsmiljöåtgärder ingår i
investeringsbudget, genomförs under 2012.

Socialnämnden

I socialnämndens investeringsbudget ingår ett projekt för nytt
kvalitetssäkrings- och verksamhetssystem.
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Ekonomi
Balanskrav
Avstämning mot kommunallagens balanskrav
2011
Årets resultat före extraordinär poster
25,8
Avgår samtliga realisationsvinster
-6,9
Avsättningar för omstruktureringar*
-3,9
Återföring omstrukturering (nedskr skolor)
Avsättning till pensionsreserv 1)
-15,0
Justerat resultat, Mkr
0,0

2010
45,1
-3,6
0,0
0,0
-41,5
0,0

2009
42,4
-3,0
0,0
2,3
-41,7
0,0

*) Avser avsättning för omstruktureringskostnader som följd av pågående
anpassningsåtgärder inom Barn-, utbildnings- och kulturnämndens område,
samt avvecklingsfastigheter.
Saldo ackumulerade avsättningar vid avstämning av kommunallagens
balanskrav, Mkr:
Avsättningar för omstruktureringskostnader
Avsättning till pensionsreserv		

-11,5
-110,2

Känslighetsanalys

Kommunen riskerar alltid att råka ut för omvärldsförändringar som
huvudsakligen ligger utanför kommunens kontroll. I nedanstående
tabell visas genom en känslighetsanalys hur olika förändringar påverkar
kommunens finansiella resultat.
Förändring				Kostnad/intäkt (Mkr)
Förändrad utdebitering med 1 kr			
+/- 39,6
Generella statsbidrag med 1 %			
+/- 1,2
Löneförändring med 1 %			
+/- 6,2
Ränteförändring med 1 %			
+/- 1,0
Bruttokostnadsförändring med 1 %		
+/- 5,0
Förändrat innevånarantal 100 personer		
+/- 5,0

Sammanställd redovisning

Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i bolagsform.
Koncernen Gällivare kommun består, förutom kommunen själv, av fyra bolag,
TOP Bostäder AB, Gällivare Energi AB, Matlaget i Gällivare AB (60 %) och
AB Malmfältens kraftverk (50 %).
Koncernens resultat för 2011 blev 37,0 Mkr varav kommunens resultat om
25,8 Mkr, TOP Bostäder AB 21,6 Mkr, Gällivare Energi AB -10,4 Mkr och
Matlaget i Gällivare AB (60 %) redovisar ett resultat på 96 Tkr (160 Tkr)
45 % av kommunens totala tillgångar finns i de kommunala bolagen.
Kommunens totala borgensåtaganden för bolagen har ökat med 63,2 Mkr,
från 932,8 Mkr till 996 Mkr jämfört med föregående år. Soliditeten i koncernen
inkl pensionsskuld har minskat från 8,4 % till 6,5 % och finansnettot i
koncernen var -21 Mkr lägre jämfört med -10 Mkr föregående år. De
långfristiga skulderna i koncernen har ökat med 10 Mkr, från 681,5 Mkr till
691,5 Mkr jämfört med föregående år.
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Ekonomi
Bolagen
Gällivare Energi AB

Det ekonomiska resultatet för 2011
visar ett resultat före nyttjande av
överavskrivningar på
-14,1 Mkr och det beror på ett
flertal faktorer. Varm väderlek har
lett till minskad värmeförsäljning på
motsvarande 9 Mkr jämfört med ett
normalår. Det nya kraftvärmeverket
har även medfört att drift och
underhållskostnaderna ökat.
Gällivare Energi AB har under 2011
invigt det nya kraftvärmeverket.
Kraftvärmeverket som är den
största investeringen i företagets
historia, tryggar under överskådlig
framtid fjärrvärmeförsörjning och
egen elproduktion i kommunen.
Investeringen påverkar finansiellt
verksamheten i form av ökade
ränte- och leasingkostnader. För
koncernen som helhet bidrar detta till
ökade intäkter för ägaren i form av
borgensavgifter men även en risk i
form av det ökade borgensåtagandet
som uppgår till ca 641 Mkr.
Samhällsomvandlingen innebär för
framtiden en stor risk för bortfall av
kundunderlag, då nya energisnåla
bostäder/lokaler kan komma att
innebära uteblivna eller minskade
energileveranser vilket riskerar att
driva upp prisnivåerna ytterligare.

Antalet anställda uppgår till 21
personer inkl VD, fördelat på 5
kvinnor och 16 män.

Antalet anställda uppgår till 56,5
personer inkl VD, fördelat på 12
kvinnor och 44,5 män.

TOP bostäder AB

Matlaget i Gällivare AB

TOP bostäder redovisar för
räkenskapsåret 2011 ett positivt
resultat före jämförelsestörande
poster om 20,1 tkr samt efter
jämförelsestörandeposter 21 628,6
tkr. Posten jämförelsestörande
består av reavinst vid försäljning av
fastigheter samt en nedskrivningspost
av nyproducerad fastighet Nya Enen.
Under 2011 försålde TOP bostäder
AB fastigheten Samariten 1,
med affärsbyggnad, till Konsum
Malmfälten vilket säkerställer att
livsmedelsaffär även fortsättningsvis
kommer att finnas i området, samt
bostadsområdet Granbacka till LKAB
vilket är ekonomiskt fördelaktigt för
bolaget.
Den ekonomiska utvecklingen är
till stor del beroende av faktorer
som räntor, konjunkturen,
årsmedeltemperatur och snömängd.
Positiva kostnadsförändringar med
anledning av ovannämnda faktorer
har under året nyttjats till att öka
underhållsåtgärder i bolagets
fastigheter.

Det ekonomiska resultatet
för 2011 visar ett resultat före
bokslutsdispositioner på 0,2 Mkr.
De förbättrade och utvecklade
nätbaserade kostprogrammen
som bolaget använder, beställning,
uppföljning och produktionsplanering
har i största grad hjälpt företaget
till en god ekonomisk hushållning.
Utvecklingen inom Matlaget AB
påverkas i största grad av samhället
i övrigt. Däribland att ett stort antal
elever försvinner från skolorna vilket
innebär att portionsantalet sjunker
och vi drar ner på produktionen.
Mottagningsköken på skolor och
förskolor är i behov av upprustning
och bolagets övriga lokaler
och utrustning kommer behöva
restaureras de närmaste åren.
Medelantalet anställda under året
har varit 25 personer.

Notupplysning ekonomiska engagemang
Mkr
Enhet
Ägd
Ägartillskott
Koncernbidrag
Utdelning
andel Givna Mottagna Given Mottagen Given Mottagen
Gällivare kommun
188
Top bostäder AB
100%
188
Gällivare Energi AB
100%
Matlaget i Gällivare AB 60%
Malmfältens kraftverk AB 50%
Enhet

Ägd
Försäljning
Lån
Borgen
andel Köpare Säljare Givare Mottagare Givare Mottagare
Gällivare kommun
88
14
996
Top bostäder AB
100%
39
59
355
Gällivare Energi AB
100%
28
641
Matlaget i Gällivare AB 60%
13
Malmfältens kraftverk AB 50%
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Resultaträkning, Kassaflödesrapport
RESULTATRÄKNING (TKR)

NOT

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Av- och nedskrivningar

1
1
2

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Skatteintäkter
Generella bidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

3
3
4
4

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

Extraordinära intäkter/kostnader

5

RESULTAT EFTER EXTRAORDINÄRA POSTER
ÅRETS RESULTAT

Skattekostnader

6
7

KASSAFLÖDESRAPPORT

NOT

LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Minskning av avsättningar pga. utbetalningar

7
8

KOMMUNEN
2011
266 397
-1 184 743
-41 409
-959 754
816 881
163 771
7 062
-2 199
25 761
0
25 761
0
25 761

KONCERNEN

2010
252 164
-1 157 171
-40 482
-945 490
792 888
191 971
9 408
-3 650
45 127
0
45 127
0
45 127

KOMMUNEN

2011
452 320
-1 307 780
-70 824
-926 284
816 881
163 771
7 827
-28 775
33 421
0
33 421
3 629
37 050

2010
394 427
-1 254 468
-66 898
-926 940
792 888
191 971
9 922
-19 810
48 032
0
48 032
-45
47 987

KONCERNEN

Ökning (-) minskning (+) förråd och varulager
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

2011
25 761
29 321
0
55 082
-10
-32 018
-56 424
-33 370

2010
45 127
33 335
0
78 462
-26
-24 883
-4 505
49 047

2011
37 050
32 124
0
69 174
-5 615
-15 464
-50 540
-2 444

2010
47 987
59 583
0
107 570
-2 011
-35 703
-2 524
67 331

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i imateriella anläggningstillgångar
Försäljning av imateriella anläggningstillgångar (+)
Investering i materiella anläggningstillgångar (-)
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)
Bidrag till materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+)
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0
0
-33 774
58
7 343
0
0
-26 374

0
0
-44 178
3 016
13 925
0
0
-27 238

0
0
-91 822
41 277
7 343
-24
0
-43 227

0
0
-117 619
4 260
13 925
47
0
-99 388

0
-446
0
0
146
1 250
950

0
-10 000
-10 000
-3 615
0
908
-22 707

171 782
-161 249
-9 146
0
146
1 250
2 783

96 420
-22 188
-18 365
-3 615
0
908
53 161

0

0

0

0

ÅRETS KASSAFLÖDE

-58 794

-897

-42 888

21 104

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

163 611
104 817

164 508
163 611

192 952
150 064

171 848
192 952

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet

11, 12

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån (+)
Amortering av långfristiga skulder
Justering amortering (nästkommande års m m)
Ökning av långfristiga fordringar (-)
Minskning av långfristiga fordringar (+)
Anslutningsavgifter VA
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

40

RÄKENSKAPER

Balansräkning
BALANSRÄKNING

NOT

TILLGÅNGAR

KOMMUNEN

KONCERNEN

2011

2010

2011

2010

0

0

941

990

10
11
12
13

555 219
43 507
0
31 677
630 403

558 309
48 109
0
31 823
638 241

1 078 478
275 040
2 232
16 107
1 372 797

955 180
278 461
118 722
16 229
1 369 582

14
15
16

102
229 163
104 817
334 082

92
197 145
163 611
360 848

11 759
234 342
150 064
396 165

6 145
205 823
192 952
404 920

964 484

999 088

1 768 962

1 774 502

2011

2010

2011

2010

17

713 014
25 761
713 014

689 768
45 127
689 768

781 993
37 050
781 993

746 935
47 987
746 935

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

18
19

16 554
7 067
23 621

18 164
17 632
35 797

18 870
10 215
29 085

20 402
24 379
44 781

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

20
21

28 991
198 859
227 850

20 844
252 680
273 524

691 504
266 381
957 884

681 523
301 263
982 786

964 484

999 088

1 768 962

1 774 502

1 003 083
667 423
9 765

941 318
592 618
12 977

Anläggningstillgångar
Imateriella anlägningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
- varav mark, byggnader och tekniska anläggningar
- varav maskiner och inventarier
Pågående projekt
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd m m
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

9

Summa tillgångar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser
Pensionsförbindelser
Operatioenella leasingavtal

22
23
24
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Noter
NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESRAPPORT
KOMMUNEN
2011
Not 1, Verksamhetens intäkter och kostnader
Försäljningsmedel
Avgifter och ersättningar
Hyror och arrenden
Bidrag mm
Ersättningar
Tjänster
Verksamheter och entreprenader
Realisationsvinster
Övriga intäkter
Jämförelsestörande intäkter/post**
Summa verksamhetens intäkter
Personal
Pensioner *
- varav förändring pensionsavsättning
- varav individuell del
- varav pensionsutbetalningar
- varav pensionsförsäkringsavgifter
Material
Tjänster
Realisationsförluster
Bidrag och transfereringar
Övriga kostnader
Jämförelsestörande kostnader/post**
Summa verksamhetens kostnader

2010

KONCERNEN
2011

2010

14 321
119 378
64 403
67 446
21 184
1 340
1 021
6 871
147 891
0
266 397

14 012
109 882
63 646
65 205
21 766
2 263
1 016
3 562
143 787
0
252 164

143 328
123 947
190 488
67 775
21 184
12 040
1 021
8 098
149 229
27 609
452 320

139 864
115 283
186 671
65 387
21 766
13 183
1 016
3 562
145 154
0
394 427

-711 605
-57 861
3 082
-27 547
-28 658
-4 739
-34 830
-264 551
0
-60 779
-232 575
0
-1 184 743

-681 605
-55 856
-388
-27 223
-24 128
-4 117
-40 966
-268 274
0
-60 015
-223 431
0
-1 157 171

-760 646
-62 185
3 109
-27 547
-28 789
-8 959
-92 865
-293 530
0
-60 779
-324 173
-6 000
-1 307 780

-726 045
-59 368
-154
-27 223
-24 249
-7 742
-107 863
-294 495
0
-60 015
-303 621
-521
-1 254 468

*)Pensioner inkluderar löneskatt 24,26%
Kommunens interna poster uppgår totalt till 177 458,569 tkr för år 2011.(172 975,665 tkr för år 2010)
Kommunkoncernens interna mellanhavande för intäkter och kostnader uppgår totalt till 114 940,2 tkr för år 2011.(124 484 tkr för år 2010)
**)Posten jämförelsestörande består av reavinst vid försäljning av fastigheter samt en nedskrivningspost av nyproducerad fastighet Nya Enen.

Not 2, Av och nedskrivningar
Planenliga avskrivningar
Avskrivningar utöver plan
Nedskrivningar
Summa not 2
Not 3, Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning
Preliminära skatteinbetalningar
Slutavräkning föregående år
Preliminär slutavräkning innevarande år
Mellankommunal utjämning
Summa skatteintäkter
Inkomstutjämning
Strukturbidrag
Införandetillägg
Regleringsavgift/bidrag
Kostnadsutjämning
LSS-utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Övriga bidrag från staten
Summa generella bidrag och utjämning
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-41 409
0
0
-41 409

-40 123
0
-359
-40 482

-70 112
-711
0
-70 824

-66 539
0
-359
-66 898

800 799
2 674
13 408
0
816 881
0
36 868
100 293
0
18 877
-28 033
6 247
29 520
0
163 771

783 473
480
8 462
473
792 888
0
43 774
100 908
2 505
4 761
-17 684
10 014
29 598
18 095
191 971

800 799
2 674
13 408
0
816 881
0
36 868
100 293
0
18 877
-28 033
6 247
29 520
0
163 771

783 473
480
8 462
473
792 888
0
43 774
100 908
2 505
4 761
-17 684
10 014
29 598
18 095
191 971

Noter
NOTER
Not 4, Finansiella intäkter och kostnader
Räntor likvida medel
Utdelning pensionskapitalplaceringar
Borgensavgifter
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter
Räntor upplåning
Ränta pensionsskuld *
Borgensavgifter
Orealiserad kursförlust pensionskapitalplaceringar
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

KOMMUNEN
2011

2010

KONCERNEN
2011

2 349
2 502
1 974
237
7 062

1 146
7 057
1 045
160
9 408

3 040
2 502
1 974
311
7 827

1 577
7 057
1 045
243
9 922

-647
-1 472
0
307
-388
-2 199

-1 108
-282
0
-1 837
-423
-3 650

-25 131
-1 572

-16 149
-341

307
-405
-28 775

-1 837
-437
-19 810

2010

*)I posten ingår för 2011 även en jämförelsestörande post om 935 tkr avseende sänkt diskonteringsränta på pensionsskulden.

Not 5, Extraordinära kostnader o intäkter
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Summa not 5

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Not 6, Skattekostnader
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Summa not 6

0
0
0

0
0
0

-95
3 724
3 629

-45
0
-45

Not 7, Årets resultat kommunen
Årets resultat enl balansräkningen
Avgår samtliga realisationsvinster
Resultat enligt balanskrav

25 761
-6 871
18 890

45 127
-3 562
41 565

37 050
-6 871
30 179

47 987
-3 562
44 425

Synnerliga skäl
Avsättningar för omstruktureringar
Avsättning till pensionsreserv
Justerat resultat

-3 902
-14 988
0

0
-41 565
0

-3 902
-14 988
11 289

0
-41 565
2 860

25 761
-10 436
96
21 629
0
37 050

45 127
1 463
776
621
0
47 987

76 112
-11 360
0
-32 628
32 124

66 898
-7 314
0
-1
59 583

Koncernens resultat
Gällivare kommun
Gällivare Energi AB
Matlaget i Gällivare AB
TOP bostäder AB
Malmfältens kraftverk AB
Årets resultat Gällivares kommunkoncern
Det redovisade resultatet ovan avser kommunens och bolagens redovisade resultat.
Elimineringar är gjorda utifrån ägarandel och av interna poster.
Not 8, Specifikation av ej likviditetspåverkande poster
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Summa not 8

41 409
-12 088
0
0
29 321

40 482
-7 147
0
0
33 335
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Noter
NOTER
Not 9, Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskafningsvärde
Årets investeringar
Försällningar/utrangeringar
Utgående anskafningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Summa not 9
Avskrivningstider
Specifikation
Koncessionsrättighet
Not 10, Mark, bygnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
- varav ej aktiverade
Omklassificeringar
Försäljningar/utrangeringar
Övriga justeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade av- och nedskrivnigar
Årets avskrivningar
Avskrivningar på övriga justeringar
Utgående av- och nedskrivningar

KOMMUNEN
2011

2010
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2010

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

990
0
0
990
0
-49
-49
941
0

990
0
0
990
0
0
0
990
0

0

0

941

990

2 010 825
189 050
0
0
-32 153
0
2 167 721
-1 005 271
-47 851
6 144
-1 046 977
0
-50 374
8 108
-42 266
10-50 år
1 078 478

695 395 266
9 465 049
0
0
-5 414
0
2 010 825
-960 337
-45 503
767
-1 005 073
0
-50 374
-198
-50 572
10-50 år
955 180

37 274
732 829
212 562
66 063
29 749
0
1 078 478

36 410
616 447
213 133
63 256
25 934
0
955 180

586 394
19 263
0
0
-1 063
0
604 595
-307 934
-22 212
0
591
-329 555
275 040
3-30 år

556 017
31 441
0
0
-989
-74
586 394
-286 195
-22 641
-161
1 063
-307 934
278 461
3-30 år

1 309 676
1 277 741
30 479
34 950
25 122
59 785
0
0
-58
-3 016
0
0
1 340 097
1 309 676
-751 367
-718 278
-33 512
-32 890
0
0
-784 879
-751 169
0
0
Ingående ackumulerade nedskrivningar*
42 538
-42 340
Årets nedskrivningar
0
-198
Utgående nedskrivning
0
-198
Avskrivningstider
20-50 år
20-50 år
Summa not 10
555 219
558 309
*)Kommunens ackumulerade nedskrivningar ingår i "ingående ackumulerade av- och nedskrivningar" ovan.
Specifikation
Mark
22 211
22 269
Verksamhetsfastigheter
224 632
233 717
Fastigheter för affärsverksamhet
212 562
213 133
Publika fastigheter
66 063
63 256
Fastigheter för annan verksamhet
29 749
25 934
Övriga fastigheter
0
0
Summa
555 219
558 309
Not 11, Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
- varav ej aktiverade
Omklassificeringar
Försäljning/utrangeringar
Övriga justeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade av- och nedskrivningar
Årets avskrivningar
Årets nedskrivningar
Avskrivningar på övriga justeringar
Utgående av- och nedskrivningar
Summa not 11
Avskrivningstider

KONCERNEN
2011

186 507
3 295
1 380
0
0
0
189 801
-138 397
-7 897
0
0
-146 294
43 507
3-10 år

177 279
9 228
3 175
0
0
0
186 507
-129 400
-8 836
-161
0
-138 397
48 109
3-10 år

Noter
NOTER
Specifikation
Maskiner
Inventarier
Byggnadsinventarier
Bilar och andra transportmedel
Laesingavtal
Konst
Ledningsnät
Övriga maskiner och inventarier
Summa
Upplysningar om leasingsavtal Not 11
Finansiella leasingavtal över 3 år (tkr)
Maskiner och inventarier
Totala minimileaseavgifter
Nuvärde minimileaseavgifter
Därav förfall inom 1 år
Därav förfall inom 1-5 år
Därav förfall senare än 5 år

KOMMUNEN
2011

2010

337
20 445
311
15 635
3 247
1 612
0
1 920
43 507

407
23 128
369
17 014
3 693
1 612
0
1 886
48 109

6 397
3 247
462
2 308
923

6 397
3 693
446
2 293
1 385

Not 12, Pågående projekt
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Omklassificeringar/Aktiveringar
Utgående anskaffningsvärde
Summa not 12
Not 13, Finansiella anläggningstillgångar
Aktier
- varav koncernbolagen
Andelar
Värdepapper, obligationer, förlagsbevis mm
Långfristiga fordringar
Bostadsrätter
Uppskjutna skattefordringar
Summa not 13
Kommunkoncernens eliminering är gjord utifrån ägarandel -17 200 tkr.
Not 14, Förråd
Förråd och lager
Elcertifikat
Utsläppsrätter
Summa not 14

KONCERNEN
2011

2010

62 220
22 230
499
17 061
3 247
1 623
164 768
3 393
275 040

79 102
25 105
550
18 171
3 693
1 623
147 374
2 844
278 461

118 722
55 438
-171 928
2 232
2 232

76 924
51 038
-9 240
118 722
118 722

18034
17200
0
5629
8014
0
0
31677

18034
17200
0
5753
8014
22
0
31823

18034
17200
40
5799
8014
1420
0
16107

18034
17200
40
5899
8014
1442
0
16229

102
0
0
102

92
0
0
92

6746
5013
0
11759

3549
2595
0
6145

40 781
37 025
5 682
6 873
62 536
17 015
115 024
234 342

34 079
59 761
15 737
9 817
39 744
12 998
106 319
205 823

30
150 034
150 064

63
192 890
192 952

Not 15, Fordringar
Kundfordringar
26 676
15 842
Div kortfristiga fordringar
57 598
42 711
- varav koncernbolagen
0
0
- varav mervärdeskatt
6 873
9 731
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
57 598
32 272
- varav upplupna skatteintäkter/fastighetsavgifter
17 015
12 998
Kortfristiga placeringar*
115 024
106 319
Summa not 15
229 163
197 145
Kommunkoncernens eliminering är gjord för år 2011 -21 024,8 tkr. (För år 2010 -34 080,0 tkr.)
*)Avser kommunens pensionskapitalplaceringar.
Not 16, Kassa och bank
Kassa
14
25
Bank och postgiro
104 803
163 586
Summa not 16
104 817
163 611
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NOTER
Not 17, Eget kapital
Ingående eget kapital
Övriga justeringar
Årets resultat
Summa not 17
Kommunkoncernens eliminering är gjord utifrån ägarandel -17 200 tkr.
Specifikation
Anläggningskapital
Rörelsekapital
Summa specifikation
- varav avsatt för pensionsreserv
- varav avsatt för omstruktureringar

KOMMUNEN
2011

2010

KONCERNEN
2011

2010

687 253
0
25 761
713 014

644 641
0
45 127
689 768

761 629
514
37 050
781 993

716 157
-10
47 987
746 935

577 791
135 222
713 014
-110 276
-11 597

581 600
108 168
689 768
-95 288
-7 695

652 209
129 784
781 993
0
0

643 278
103 657
746 935
0
0

14 079
-1 900
716
361
0
-79
1 441
3 546
18 164
0
6 285
341
5 366
2 626
14 618
3 546
18 164

16 856
-1 152
778
405
935
132
-2 316
3 232
18 870
0
7 990
3 097
2 946
1 605
15 638
3 232
18 870

16 445
-1 900
716
361
0
-79
1 313
3 546
20 402
0
7 049
1 814
5 366
2 626
16 856
3 546
20 402

17 632
-10 565
7 067

15 328
2 304
17 632

24 379
-14 164
10 215

17 897
6 482
24 379

Upplysningar om övriga avsättningar Not 19
Avsättning för återställande av deponi
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Outnyttjade belopp som återförs
Förändring av nuvärdet
Utgående avsättning

2 614
693
0
0
0
3 307

2 014
600
0
0
0
2 614

2 614
693
0
0
0
3 307

2 014
600
0
0
0
2 614

Avsättning VA-verksamhet
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Outnyttjade belopp som återförs
Förändring av nuvärdet
Utgående avsättning

9 157
0
-5 397
0
0
3 760

9 579
0
-421
0
0
9 157

9 157
0
-5 397
0
0
3 760

9 579
0
-421
0
0
9 157

Not 18, Avsättning för pensioner
Ingående avsättning
14 618
Pensionsutbetalningar
-1 152
Nyintjänad pension
700
Ränta
405
Sänkning av diskonteringsränta*
935
Basbeloppsuppräkning
132
Övrigt
-2 316
Löneskatt
3 232
Utgående avsättning
16 554
Specifikation
0
Särskild avtals-/ålderspension
7 302
Förmånsbestämd kompletterande ålderspension
1 469
Ålderspension
2 946
Efterlevandepension
1 605
Summa pensioner
13 322
Löneskatt
3 232
Summa pensioner inklusive löneskatt
16 554
*)I posten ingår för 2011 även en jämförelsestörande post om 1 162 tkr, inkl löneskatt .

Not 19, Övriga avsättningar
Ingående avsättningar
Nya avsätningar mm (Se upplysningar )
Summa not 19
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Ersättning samhällsplanering
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Outnyttjade belopp som återförs
Förändring av nuvärdet
Utgående avsättning

KOMMUNEN
2011

2010

KONCERNEN
2011

2010

5 773
0
-5 773
0
0
0

3 008
2 765
0
0
0
5 773

5 773
0
-5 773
0
0
0

3 008
2 765
0
0
0
5 773

Avsättning elcertifikat mm
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Outnyttjade belopp som återförs
Förändring av nuvärdet
Utgående avsättning

88
0
-88
0
0
0

728
572
-1 211
0
0
88

88
0
-88
0
0
0

728
572
-1 211
0
0
88

Avsättning för eftersatt planerat underhåll
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Outnyttjade belopp som återförs
Förändring av nuvärdet
Utgående avsättning

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

384
0
-62
0
0
322

807
0
-423
0
0
384

Avsättning skatter enl företags årsredovisning
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Outnyttjade belopp som återförs
Förändring av nuvärdet
Utgående avsättning

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4 601
1 064
-4 601
0
0
1 064

0
4 601
0
0
0
4 601

Avsättning återställande torvmyr
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Outnyttjade belopp som återförs
Förändring av nuvärdet
Utgående avsättning
Summa upplysningar om övriga avsättningar

0
0
0
0
0
0
7 067

0
0
0
0
0
0
17 632

1 762
0
0
0
0
1 762
10 215

1 762
0
0
0
0
1 762
24 379

Not 20, Långfristiga skulder
Ingående låneskuld
Nya lån under året
Årets amorteringar
Summa
Nästa års amortering som kortfristig skuld
Summa långfristiga lån
Ingående anläggningsavgifter/investeringsbidrag
Årets avgifter/bidrag
Resultatförda avgifter
Summa avgifter/bidrag
- varav investeringsbidrag
återstående antal år
- varav bidrag
återstående antal år
- varav anslutningsavgifter VA
återstående antal år
Summa not 20

3 693
0
-446
3 247
0
3 247
17 151
8 706
-114
25 744
16 623
0
4 644
0
4 477
50 år
28 991

30 000
3 693
-10 000
23 693
-20 000
3 693
2 318
14 833
0
17 151
7 259
0
6 666
0
3 226
50 år
20 844

677 543
171 782
-153 663
695 662
-29 902
665 760
17 151
8 706
-114
25 744
16 623
0
4 644
0
4 477
50 år
691 504

618 037
100 113
-20 606
697 543
-33 171
664 372
2 318
14 833
0
17 151
7 259
0
6 666
0
3 226
50 år
681 523
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KOMMUNEN
NOTER
2011
2010
Not 21, Kortfristiga skulder
Kreditinstitut och kunder
Källskatt
10 272
10 009
-varav kortfristig del av långfristig skuld
0
0
Leverantörsskulder
39 581
59 908
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
109 050
123 145
-varav semesterlöneskuld/ferielöneskuld
43 219
39 872
-varav okompenserad övertid
3 454
3 220
-varav förutbetalda skatteintäkter
0
22 194
-varav upplupen löneskatt
5 580
5 580
-varav upplupna pensioner individuell del
23 000
23 000
Övriga kortfristiga skulder
24 371
28 113
Summa not 21
198 859
252 680
Eliminering av interna mellanhavanden för år 2011 är -21 024,8 tkr. (För år 2010 var 34 080,2 tkr.)
Not 22, Borgensförbindelser
Kommunägda företag
Top Bostäder AB
Gällivare Värmeverk AB
Egnahem
Kommunalt förlustansvar för egnahem
Summa not 22

354 918
641 143

320 439
612 385

7 022
1 003 083

8 494
941 318

Not 23, Pensionsförbindelse
Ingående ansvarsförbindelser *
476 918
Pensionsutbetalningar
-22 812
Ränta
14 647
Sänkning av diskonteringsränta*
37 557
Indexering
4 292
Bromsen, särredovisad fr o m 2011
21 938
Övrigt
4 578
Utgående balans *
537 118
Löneskatt
130 305
Utgående ansvarsförbindelse
667 423
*)I posten ingår för 2011 även en jämförelsestörande post om 46 668 tkr, inkl löneskatt .
Specifikation
Intjänad pensionsrätt 1997-12-31
Särskild avtals-/ålderspension
Ålderspension
Efterlevandepension
Livränta

Summa
Löneskatt
Summa inklusive löneskatt
Tryggande genom försäkring**
Varav premier
Överskottsmedel
Aktualiseringsgrad

KONCERNEN
2011

10 272
5 119
67 226
136 137
42 367
2 968
0
6 865
23 007
28 284
266 381

490 174
-17 295
5 451
0
-657
0
-755
476 918
115 700
592 618

383 273
5 783
127 766
4 289
16 007
537 118
130 305
667 423

367 380
4 512
91 656
3 138
10 232
476 918
115 700
592 618

0
5 148
35

38 704
4 117
13

92%

98%

**) Uppgift för år 2011 saknas. Belopp för 2010 är, enligt SPP, en rimlig approximation avseende hur mycket pensionsskulden
minskats genom försäkringar.
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2010

10 009
3 558
100 951
147 341
39 369
2 839
22 194
6 206
23 007
32 365
301 263

Noter
KOMMUNEN
NOTER
2011
2010
Not 24, Operationella icke uppsägningsbara leasingavtal överstigande 3 år
Med förfall inom 1 år
3 269
3 405
Med förfall inom 1-5 år
6 496
9 573
Med förfall senare än 5 år
0
0
Summa not 24
9 765
12 977

KONCERNEN
2011
15 239
62 351
0
77 590

RÄKENSKAPER

2010
3 405
9 573
0
12 977
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Redovisningsprinciper 		

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal
redovisning, enligt god redovisningssed samt rekommendationer från
Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och tillämpliga delar i bokföringslagen.

Sammanställd redovisning

Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla
en sammanställd redovisning som även innefattar den kommunala
verksamhet som bedrivs i bolagsform. De kommunala bolagen använder
sig av årsredovisningslagen, Redovisningsrådets rekommendationer samt
Bokföringsnämndens allmänna råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper
mellan kommun och kommunala bolag är kommunens
redovisningsprinciper vägledande för sammanställda redovisningen. Den
sammanställda redovisningen utgår från RKR:s rekommendation nr 8.2.
Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell
konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att eget kapital i det förvärvade
bolaget elimineras vid förvärvstidpunkten, i redovisningen ingår endast
kapital som intjänats efter förvärvet. Med proportionell konsolidering menas
att i redovisningen ingår endast så stor del av företagets resultat- och
balansräkning som svarar mot kommunens ägarandel. Huvudregeln är att
den sammanställda redovisningen omfattar bolag där kommunen har en
ägarandel på minst 20 %. Eliminering av koncerninterna mellanhavanden har
gjorts så långt detta varit möjligt. I den sammanställda redovisningen tas 26,3
% av de obeskattade reserverna upp som uppskjuten skatteskuld i form av en
avsättning, resterande förs till eget kapital.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till
respektive post i resultaträkningen och eller i kassaflödesrapporten. Som
jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och
överstiger 10 Mkr.

Intäkter

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska
tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt.

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges
Kommuners och Landstings (SKL:s) decemberprognos i enlighet med
rekommendation RKR 4.2.

Övriga intäkter

Anslutningsavgifter för VA har tagits upp som förutbetald intäkt och
redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens
nyttjandeperiod.

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag tas fr.o.m. 2010 upp som en förutbetald intäkt och
redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens
nyttjandeperiod.
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Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärde.
På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga
avskrivningar.

Internränta

Kalkylmässig kostnad för kapital bundet i anläggnings- och
omsättningstillgångar som nyttjas inom en viss verksamhet. För år 2011
uppgår internräntan till 4,30 %.

Avskrivningstider

Avskrivningstiderna anpassas till anläggningens nyttjandeperiod. Följande
avskrivningstider används: verksamhetsfastigheter, fastigheter för
affärsverksamheter och övriga fastigheter 10, 15, 20, 33, 50 år och maskiner,
fordon och inventarier: 3, 5, 10, 15, 20 år.

Avskrivningsmetod

Linjär avskrivningsmetod tillämpas. Avskrivningen påbörjas månaden efter
att tillgången har tagits i bruk.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Objekt med ett anskaffningsvärde på minst 1 prisbasbelopp och med en
beräknad ekonomisk livslängd på minst tre år redovisas som investering.
För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod
tillämpas komponentavskrivning. För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i
avtal (t.ex. leasing) används den planerade verkliga nyttjandeperioden som
avskrivningstid.

Anläggningstillgångar
Immateriella
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar, ex. programvarulicenser och liknande, har redovisats
som kostnader i resultaträkningen.
Materiella
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till
anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar. De materiella
anläggningstillgångarna indelas i:
1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
2. Maskiner och inventarier
3. Övriga materiella anläggningstillgångar

Avsättning för deponier

Kommunen får intäkter för att hantera avfall och har i framtiden kostnader för
återställande av deponier. Eftersom det är osäkert hur länge deponier kan
användas är kostnader för återställanden svåra att bedöma. Från och med
2011 baseras beloppet på en projektering av det slutliga återställandet.
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Avsättning för pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade
enligt RIPS07. Intjänande fr.o.m. 1998 redovisas som en avsättning
i balansräkning, förutom förmånsbestämda pensioner vilka tryggats
genom försäkring. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en
ansvarsförbindelse i enlighet med den kommunala redovisningslagen. Den
individuella delen för året har bokförts som kortfristig skuld, då den utbetalas
i mars nästkommande år.

Avsättning, VA-verksamhet

Den avsättning som gjorts under rubriken VA-verksamhet avser ersättning
som kommunen erhållit från LKAB för VA-infrastruktur inom område som
måste utrymmas pga. gruvverksamhet.

Dokumentation av redovisningssystemet

KRL föreskriver att en beskrivning över det redovisningssystem som
tillämpas ska upprättas. Kommunen uppfyller inte helt det kravet.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Osäkra
fordringar har avskrivits efter individuell bedömning av varje fordran.

Leasingavtal

Leasingavtal understigande 1 mkr klassificeras alltid som operationella
leasingavtal eftersom de är av mindre omfattning och därför inte påverkar
bedömningen av kommunens resultat och ställning. Enskilda finansiella
leasingavtal som för år 2010 klassificeras som operationella leasingavtal
anser Gällivare kommun är av obetydligt värde och inte påverkar
balansomslutningen eller de finansiella nyckeltalen i någon högre grad.
Vi hänvisar till väsentlighetsprincipen. Gällivare kommun kommer under
kommande år att se över samtliga leasingavtal och kommer att se till
att nytecknandet av leasingavtal i framtiden inte sker utan noggranna
ekonomiska kontroller.
Omklassificering av leasingavtalet PFC kontrakt Gällivare simhall har gjorts
under 2010. Gällivare kommun har tidigare redovisat finansiella leasingavtal
som operationella avtal med hänvisning till leasingavtalets värde. Detta har
inneburit att 3,2 Mkr tillförts balansräkningen som tillgång och skuld.

Leverantörsfakturor över 10 000 kr periodiseras.
Lånekostnader

Redovisas enligt huvudmetoden, dvs lånekostnaderna belastar resultatet för
den period de hänför sig till.

Löner, semesterersättningar och löneförmåner har redovisats

enligt kontantprincipen.

Nästkommande års amorteringar på anläggningslån redovisas

som en kortfristig skuld.
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Principer för periodisering och värdering

Övergripande värderingsprincip är försiktighetsprincipen, vilken innebär att
skulder ej undervärderas och att tillgångar ej övervärderas. Undantag är
omsättningstillgångarna vilka värderas till anskaffningsvärde eller verkligt
värde. Utgifter och inkomster har periodiserats utifrån den period förbrukning
respektive intjänande skett.

Pensionsskulden bokförs, i enlighet med kommunal redovisningslag som
en avsättning. Beräkningen av pensionsskuldens storlek har utförts av KPA.
Realisationsvinster/förluster i samband med försäljning av
anläggningstillgångar bokförs bland verksamhetens kostnader och
intäkter. Som försäljning av anläggningstillgångar redovisas endast belopp
motsvarande bokfört värde.
Räntor

Räntekostnader avseende lån periodiseras.

Semesterlöneskuld, ferielöneskuld samt okompenserad
övertid bokförs som kortfristig skuld. Skulden inkluderar sociala

avgifter. Årets förändring redovisas bland verksamhetens kostnader i
resultaträkningen. Någon fördelning på respektive nämnd/styrelse sker dock
ej.

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella

personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisning.

Statsbidrag periodiseras.
VA-verksamhetens andel ingår i kommunens redovisning. Enligt Lag
om allmänna vattentjänster redovisas VA-verksamheten i separat resultatoch balansräkning.

Årets pensionskostnad redovisas enligt kommunal redovisningslag
bland verksamhetens kostnader i resultaträkningen.
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Ord & begrepp
Ord- och
begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedda för
stadigvarande bruk t ex byggnader,
mark, aktier, inventarier, maskiner.
Anläggningskapital
Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder
samt avsättningar.
Avskrivning
Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där avskrivningen sker
utifrån förväntad ekonomisk livslängd.
Avsättning
Utgörs av de betalningsförpliktelser
som är säkra eller sannolika till sin
förekomst, men där osäkerhet föreligger beträffande beloppets storlek eller
tidpunkten för betalning.
Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen per
den 31 december samt hur kapitalet
har använts (tillgångar) och hur det
har anskaffats (skulder och eget kapital).
Drift- och investeringsredovisning
Redovisar utfallet i förhållande till budgeterade intäkter och kostnader på
olika ansvars- och verksamhetsområden.
Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar och
skulder och avsättningar. Kommunens egna kapital består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar för stadigvarande bruk) och
rörelsekapital (fritt kapital för framtida
drift- och investeringsändamål).

Kassaflödesrapport
Beskriver hur kommunen fått in pengar under året och hur de använts.
Kortfristig fordran/skuld
Kortfristigt lån, fordran eller skuld som
förfaller till betalning inom ett år.
Kommunalt koncernföretag
En juridisk person där kommunen har
ett varaktigt, bestämmande eller betydande inflytande.
Kommunalt uppdragsföretag
En juridisk person som utför en kommunal angelägenhet utan att kommunen har ett betydande inflytande.
Delas upp i andra samägda företag
(röstandelar under 20 %) samt i kommunala entreprenader.
Kommunens samlade verksamhet
Den verksamhet kommunen bedriver
i kommunkoncernen och i uppdragsföretag.
Kommunkoncernen
Den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag.
Likvida medel
Kontanter eller tillgångar som kan
omsättas på kort sikt, t ex kassa- och
banktillgångar, postväxlar samt värdepapper.
Likviditet
Avser betalningsberedskap på kort
sikt.
Långfristig fordran/skuld
Långfristigt lån, fordran eller skuld
som förfaller till betalning senare än
ett år efter räkenskapsårets utgång.
Medelskattekraft
Antal skattekronor per invånare i riket.

Nettoomsättning
Intäkter från sålda varor och utförda
tjänster som ingår i ett företags normala
verksamhet med avdrag för lämnade
rabatter, moms mm.
Nyckeltal
Mäter förhållandet mellan två enheter.
Omsättning
I kommunal redovisning beräknas omsättningen som summan av kommunens bruttokostnader.
Omsättningstillgångar
Lös egendom som inte är anläggningstillgång. Dessa tillgångar kan på kort
tid omsättas i likvida medel t.ex. förråd,
fordringar, kassa, bank.
Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter till
rätt redovisningsperiod.
Resultaträkning
Sammanfattar intäkter och kostnader
samt visar årets förändring av det egna
kapitalet.
Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar
och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar den finansiella styrkan
på kort sikt.
Självfinansieringsgrad
Beskriver hur stor del av kommunens
intäkter som finansierar årets investeringar.
Skattekraft
Skatteunderlaget dividerat med antalet
invånare vid inkomstårets utgång, d.v.s.
kommunalt beskattningsbar inkomst
per invånare.
Skatteunderlag
De totala beskattningsbara inkomsterna i kommunen. Uttrycks vanligen
i skattekronor, d.v.s. skatteunderlaget
dividerat med 100.

Extraordinära poster
Saknar tydligt samband med ordinarie
verksamhet och är av sådan art att de
inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentliga
belopp.

Nettokostnadsandel
Beskriver hur stor andel av skatteintäkter och statsbidrag som använts för att finansiera
verksamhetens nettokostnader.

Kapitalkostnader
Samlingsbegrepp för planmässig
avskrivning och intern ränta.

Nettokostnader
Driftskostnader inklusive avskrivningar
efter avdrag för driftbidrag, avgifter
och ersättningar.

Soliditet
Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d.v.s. graden av egenfinansierade tillgångar. Beskriver den långsiktiga betalningsförmågan.

Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter efter avdrag för
investeringsbidrag.

Årsarbetare
Antal anställda omräknade till heltidsanställningar.
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Skuldsättningsgrad
Beskriver hur stor del av tillgångarna
som är skuldfinansierade.

Service- och tekniknämnden

Miljö- och byggnämnden

Barn- Utbildning och
Kulturnämnden

Verksamhetsberättelser

Kommunfullmäktige

Socialnämnden

Överförmyndarnämnden

Valnämnden

Revisionen

Kommunstyrelsen
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Ordförande: Lena Israelsson
Antal ledamöter: 41

Uppdrag
Kommunfullmäktige är kommunens
högst beslutande organ och
det enda organ som väljs direkt
av medborgarna. Fullmäktige
beslutar i enlighet med 3 kap.
9§ kommunallagen (1991:900).
Fullmäktige beslutar i ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt för kommunen, främst:
• mål och riktlinjer för
verksamheten,
• budget, skatt och andra
ekonomiska frågor,
• nämndernas organisation och
verksamhetsformer,
• val av ledamöter och ersättare i
nämnder och beredningar,
• val av revisorer,
• grunderna för ekonomiska
förmåner till förtroendevalda,
• årsredovisning och
ansvarsfrihet, samt
• folkomröstning i kommunen
Fullmäktige beslutar också i andra
frågor som anges i denna lag eller i
andra författningar.
Årets viktigaste händelser
Under året har kommunfullmäktige
tagit del av nämnders, styrelsers
och de kommunala bolagens
verksamheter. Kommunfullmäktige
beslutade om ändring av namnet
för det kommunala energibolaget
från Gällivare värmeverk AB till
Gällivare energi AB. LKAB har
under 2011 inkommit med en
rivningsanmälan/avvecklingsplan
för tolv fastigheter inom området
malmberget Johannes 8:17.
Området ligger inom riksintresset
för kulturmiljö. Kommunfullmäktige
beslutade att godkänna rivningsplan.
Kommunfullmäktige har även
beslutat att anta visionen för Nya
Gällivare som varit en omfattande
arbetsprocess där flera olika aktörer
varit involverade, däribland ett antal
medborgare i Gällivare kommun.
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Ekonomi
Under 2010 beslutade
Kommunfullmäktige att för år
2011 höja arvoden för politikerna,
till detta följde ej beslut att höja
budget för 2011. Därmed visar
Kommunfullmäktige på ett underskott
på 284 tkr.
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Nettokostnader
Politisk verksamhet
Summa netokostnader
Budget
Avvikelse

2011
1 339
1 339
1 055
-284

2010
946
946
905
-41

2009
932
932
1 005
73

Nyckeltal
Antal sammanträden under året
Antal beslut under året

2011
7
200

2010
8
217

2009
7
199

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Gällivare Kommun står inför en
omfattande förändring till följd
av gruvnäringens utbredning i
kommunen. Det är en stor utmaning
att forma ett nytt samhälle som
möjliggör att samhället och
gruvnäringen kan utvecklas och
växa sida vid sida. Visionen ”en
arktisk småstad i världsklass” utgör
grunden för det framtida arbetet
med samhällsomvandlingen. Det
ska vara en strategi för det fortsatta
utvecklingsarbetet med uppdrag och
ramar för planering av förtätning
centrum, Vassaraälv och Repisvaara.
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Revisionen
Revisionen

Överst från vänster:
Ann-Mari Falk (s),
Lena Nordgren (ns)
.Nederst från vänster: Sören Engelmark (s), Sven-Erik
(eko) Nilsson (v),
Lennart Hagstedt
(m).

Ordförande: Sven-Erik Nilsson
Antal ledamöter: 5

Uppdrag
De förtroendevalda revisorerna är
ett av fullmäktige utsett instrument
som har att för fullmäktiges räkning
granska, utvärdera och kontrollera
den kommunala verksamheten. En
viktig del av revisorernas uppgift är
att årligen pröva om nämnder och
styrelse fullgör de uppdrag man
fått från fullmäktige. Revisorerna
biträds, enligt krav i kommunallagen,
av sakkunniga biträden i sitt
revisionsarbete och anlitar efter
upphandling PwC Kommunal Sektor
som biträden. Revisorernas uppdrag
enligt kommunallagen är att granska
den verksamhet som styrelsen
och övriga nämnder bedriver med
utgångspunkt från:
• om verksamheten sköts
på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt,
• om räkenskaperna är rättvisande
och
• om den interna kontrollen
som görs inom nämnderna är
tillräcklig
Årets viktigaste händelser
Revisorernas planerade
granskningsinsatser fastställs årligen
i en revisionsplan. Granskningar som
genomförts revisionsåret 2011 är
följande;
• Granskning av delårsrapport och
årsredovisning
• Kommunens långsiktiga
vattenförsörjning
• Arbetet gentemot olika
samverkansråd
• Studiebesök i olika verksamheter
• Socialnämndens föreningsbidrag
• Samhällsomvandlingsprocessen
• Upphandlingsverksamheten

•
•
•
•

Måltidsverksamheten inom
främst skolan
Fritidshemsverksamhetens
kvalitet
Säkerställande av
lärarbehörigheter utifrån nya
skollagens krav
Lekmannarevision –
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ekonomi
Revisionen uppvisar ett överskott
på 90 tkr. Detta kommer av att
planerade utbildningsaktiviteter av
utbildningsanordnarna flyttades från
2011 till 2012.

Nettokostnader
Politisk verksamhet
Revisionsbiträde
Summa netokostnader
Budget
Avvikelse

2011
361
1 061
1 422
1 512
90

2010
384
905
1 289
1 286
-3

2009
199
933
1 132
1 273
141

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
granskningsområden är exempelvis
Vi revisorer förväntar oss fortsatta
äldreomsorgen, missbruksvården
bra redovisningar från samtliga
(i samverkan med NLL:s och flera
nämnder med mätbara mål
norrbottenskommuners revisorer),
kopplat till både kvalitetsfrågor och
kommunaltekniska frågor samt
finansieringen av verksamheterna.
kompetens- och vikarieförsörjning till
Effektiviteten, att nämndernas
kommunens olika verksamheter.
verksamhet är ekonomisk
tillfredställande, är av stor vikt. Vår
granskning kommer att baseras
på vår dokumenterade analys av
”Väsentlighet och risk”. Av denna
framgår bland annat fortsatta
granskningsbehov avseende
Samhällsomvandlingen och hur
planeringsprocesser med anledning
av denna hanteras. Andra aktuella
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Allmänna val
Valnämnden
Ordförande: Laila Furskog
Antal ledamöter: 5
		
Uppdrag
Valnämnden är en kommunal nämnd.
Den utser valförrättare och är vald
av kommunfullmäktige som även
utser ordförande och vice ordförande.
I Sverige är det obligatoriskt för
kommunerna att ha en valnämnd.
Valnämnden handhar alla uppgifter
kring och organiserar genomförandet
av de allmänna valen till riksdag,
landsting, kommunfullmäktige sam
val till Europaparlamentet.
Verksamheten är lagreglerad och
kan förutom ovannämnda val, även
omfatta till exempel lokala, regionala
eller riksomfattande folkomröstningar.
Årets viktigaste händelser
Under år 2011 har valnämnden inte
haft någon verksamhet.

Överst från vänster: Ingrid Josefsson (m), Jan-Erik
Apelqvist (s), Ove Haarala (v). Nedre raden fr v:
Ingegärd Hjerpe (s), Laila Furskog (s).

Ekonomi
Valnämnd visar ett överskott på
27 tkr pga att ingen verksamhet
genomförts under året.

Nettokostnader
Politisk verksamhet
Summa nettokostnader
Budget
Avvikelse
Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
År 2014 är det val till riksdag,
kommun och landsting, samt val till
Europaparlamentet.
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2011
2
2
29
27

2010
154
154
354
200

2009
135
135
249
114

Överförmyndarnämnd
Överförmyndarnämnden
Ordförande: Eva Nyström
Antal ledamöter: 3
Uppdrag
Överförmyndarnämndens uppgift
är att utöva tillsyn över gode
män, förvaltare och förmyndare
samt i vissa fall pröva om
tillstånd ska lämnas till dessa för
rättshandlingar och andra åtgärder.
Genom sin tillsynsfunktion utgör
överförmyndarnämndens verksamhet
ett skydd för de svaga i samhället,
sjuka, funktionshindrade och barn.
Årets viktigaste händelser
Överförmyndarfunktionen har från
den 1 januari 2011 ersatts med en
överförmyndarnämnd. Det innebär
att de beslut som tidigare har tagits
av en ensam överförmyndare
istället tas av nämnden.
Förändringen har även medfört att
överförmyndarnämndens expedition
tillförts nya arbetsuppgifter.

Från vänster: Carina Engman, Katinka Sundqvist, Eva Nyström.

Ekonomiska resultat
Nämnden uppvisar ett underskott
för 2011 som uppstått till följd
av att överförmyndarfunktionen
övergått till nämnd. Främst rör
det sig om merkostnader för
nämndssammanträden samt
utbildning av nämndsledamöter.

Nettokostnader
Förtroendemän
Gode män/förvaltare
Administration
Summa netokostnader
Budget
Avvikelse

2011
143
929
77
1 149
1 029
-120

2010
0
918
64
982
1 019
37

2009
0
904
235
1 139
1 129
-10

Nyckeltal
Antal ärenden

2011
355

2010
351

2009
360

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Tillsynsrollen behöver ständigt
utvecklas för att säkerställa att de
svaga i samhället inte missgynnas
ekonomiskt och rättsligt. De
utvecklingsområden som ligger
närmast för nämnden är att korta
handläggningstiderna av ärenden
med bibehållen rättssäkerhet,
förbättrad kommunikation och
samverkan med andra funktioner
samt utbildning av gode män och
förvaltare i deras uppdrag.
Förordnade förmyndare, gode män
och förvaltare ska före den 1 mars
varje år lämna in en årsräkning
till överförmyndaren. Särskild vikt
kommer att läggas för att förkorta
tiden för granskningen av dessa
årsräkningar
Nämndens ambition är att även öka
tillgången till information, stöd och
vägledning på kommunens hemsida.
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelse
Ordförande: Tommy Nyström
Antal ledamöter: 11
Förvaltningschef:
Lennart Johansson
Uppdrag
Kommunstyrelsen är kommunens
ledande politiska förvaltningsorgan.
Den har ansvar för hela kommunens
utveckling och ekonomiska
ställning. Kommunstyrelsen leder
och samordnar planeringen och
uppföljningen av kommunens
ekonomi och verksamheter.
Årets viktigaste händelser
Diskussioner förs mellan Gällivare
kommun och LKAB om att, i
avtalsform, långsiktigt säkerställa
planeringen och genomförandet av
den samhällsomvandlingen som
är en följd av gruvverksamhetens
påverkan på Malmberget.
Kommunstyrelsen har infört
”papperslösa” sammanträden
genom att samtliga ledamöter har
utrustats med en läsplatta som
möjliggör läsandet av digitala
handlingar. Genom detta minskas
pappersmängden och sparar både
på arbetsresurser, som annars krävs
för att sammanställa handlingar i
pappersformat, och på miljön.
Kommunen har medverkat till
att nya områden för bostäder,
handel och industri har tagits fram.
HSB har påbörjat byggandet av
flerbostadshus i Laestadiusparken.
Utdelningen av tomter för småhus
på Söderbergskulle har startat.
Planeringen av ett nytt äldreboende,
som ersättning för Gunillahem i
Malmberget, har påbörjats inom kv.
Kommunalhemmet.
Under den gångna hösten
enades parterna, Gällivare
och Jokkmokks kommuner, nio
samebyar, länsstyrelsen samt
Naturvårdsverket om hur Laponias
framtid ska gestalta sig. En nybildad
förvaltningsorganisation har
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påbörjat arbetat med att förverkliga
gemensamma mål.
En omfattande utbildning av
samtliga personal har utförts inför
införande av samverkansavtalet
FAS.
Måluppfyllelse
MEDBORGARE
En medborgarundersökning har
genomförts under året. Resultat för
undersökningen var något sämre
än föregående undersökning
2009. Resultatet redovisas i
måluppfyllelsen. Trenden för
hälsotalet är positiv. När det gäller
hälsotalet så har det utarbetats
ett antal indikatorer/mått så att
hälsotalet kan följas. I vissa av
de utarbetade måtten kan inte
måluppfyllelse redovisas för att
det saknas tidigare mätresultat
att jämföra med. Arbetet med
att förbättra informationen till
medborgarna har resulterat i bättre
resultat ibland annat mätningen av
webbsidorna.
TILLVÄXT OCH UTVECKLING
Projekt Nya Gällivare fortsätter
under året. En företagsundersökning
är genomförd gällande företagens
pensionsavgångar och behov
av kompetens. Seminarier
och workshops har anordnats.
Konferensen Byggfälten
gällande hållbart byggande och
samhällsomvandlingen anordnades
med ett lyckat resultat.
INTERN EFFEKTIVITET
Arbetet med att processkartlägga
för att förbättra i processerna har
påbörjats men är ännu
i början. Syftet med det arbetssättet
och metoden är att utifrån nuläget
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tydligare se flaskhalsarna och
problem, att sedan strukturerat
prioritera och arbeta med problemen
för att förbättra i processflödet och
sist bygga upp ett flöde som är bra,
effektivt, tydligt, ansvarsfördelat och
rättssäkert.
MEDARBETARE
En medarbetarundersökning är
genomförd 2011. Totalt sett så har
resultatet för 2011 försämrats jämfört
med 2009 års undersökningsresultat.
Åtgärdsförslag ska upprättas för
varje nämnd och verksamhet i syfte
att arbeta med förbättringsåtgärder
för kommande år. Målet är
medarbetare som är nöjda med sina
möjligheter till inflytande, delaktighet
och möjligheter till utveckling.
EKONOMI
Kommunstyrelsen redovisar ett
underskott om 239 tkr. Underskottet
i förhållande till budget har främst
uppstått genom att IT enheten
har belastats av kostnader för
Microsoftavtalet. Detta har till
viss del kompenserat genom att
kommunen har erhållit återbetalning
av medel från länstrafiken.

Kommunstyrelsen
Nettokostnader inkl kapitalkostnader
Politisk verksamhet
Infrastruktur, skydd m m
Varav bygglovsverksamhet m m
Varav näringslivsfrämjande åtgärder m m
Fritid och kultur
Stöd till föreningar m m
Pedagogisk verksamhet
Vård- och omsorg
Stöd till handikappföreningar
Affärsverksamhet
Varav tomträttsavgälder/intäkter
Varav kollektivtrafik
Fördelningskonton
Kommungemensam verksamhet
Summa
Budget
+ Överskott / - Underskott
Nettoinvesteringar

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Samarbetsavtalet mellan
kommunen och LKAB för
att långsiktigt säkerställa
planeringen och genomförandet
av samhällsomvandlingen blir
helt avgörande för de närmaste
decenniernas mark- och
bostadspolitik. En intensifiering krävs
av planering och genomförande av
avvecklingen av delar av Malmberget
som följer av samhällsomvandlingen.
Parallellt måste en utveckling av
tätorten ske för att Gällivare kommun
fortsatt skall vara en attraktiv
bostadsort.
Samhällsomvandlingen kommer
att belasta den kommunala
organisationen utöver den ordinarie
verksamheten. Mot bakgrund
av detta måste den kommunala
organisationen anpassas och
dimensioneras så att den
klarar av de krav som ställs på
planering och genomförande av
samhällsomvandlingen

2011
6 092
10 336
5 054
5 282
1 763
1 763
0
355
355
4 628
-4 447
9 075
54 823
54 823
77 997
77 758
-239

2010
5 101
11 134
5 631
5 503
2 206
2 206
13 426
377
377
7 046
-4 171
11 217
54 428
54 428
93 718
94 291
573

2009
5 089
10 929
5 010
5 919
2 680
2 680
12 507
371
371
6 961
-4 485
11 446
50 556
50 556
89 093
96 027
6 934

397

1 781

2 443

Utveckla personal- och lönepolitiken
för att finna lösningar som gör att
Gällivare kommun framstår som en
attraktiv arbetsgivare i den ökande
konkurrensen om arbetskraft.
Utveckla samarbetsformer med
andra kommuner och myndigheter
för att rationalisera den kommunala
verksamheten.
Kommunstyrelsens styrkort 2011
Måluppfyllelse
 Medborgare
 Tillväxt och utveckling
 Intern effektivitet
 Medarbetare
 Ekonomi

Teckenförklaring
 Delvis uppfylld nivå
 Helt uppfylld nivå
 Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning

Arbetet med utvecklingsplaner
till följd av visionen Nya Gällivare
kommer att beröra förtätningar för
flerbostadshus i centrum, bostäder
kring Vassara älv och på Repisvaara
samt lägen och funktion av nya
kommunala verksamhetslokaler.
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Kommunstyrelsen

MEDBORGARE
MEDBORGARE

Mål
 Hälsotalet i samhället
ska öka jämfört med
föregående år.

 Medellivslängd 79,6 år.
 Barn i ekon. utsatta
hushåll 15 %.
 Övervikt (åk 7) 23 %.
 Rökning (åk 9) 19 %
 Alkoholbruk (åk 9) 43 %
 Narkotikabruk (åk 9) 3 %
 Behöriga till Gy 90, 4 %
 Ohälsotal 36,2 dagar
 Öppet arbetslösa
(samtliga) 3,3 %.
 Öppet arbetslösa unga 5,9
%.
 Våldsbrott 286st.
 Fallskador 64st
 Trygghet (75 år +)
 NRI 50 p.

 Verksamhetsplanering
med utgångspunkt i
Miljöplan.
 Införa och driftsätta
planen för 24-timmars
kommunen.

 Nej, miljöplan är under
upprättande och ej beslutad.

 Kommunicera och göra
servicedeklarationerna
kända för medborgarna.

 Plan ej utarbetad för 24timmars kommunen.
 Informationsindex 70 %
av 100. 2010 58 %.
 8st utarbetade externa
servicedeklarationer.
 8st ligger ute på webben.

 Kommunstyrelsen
arbetar med att utveckla
medborgardialoger.

 Utredning är beslutad att
påbörjas 2011.
 En kartläggning av
nuläget ingår i utredningen.

 Bedriva en aktiv markoch bostadspolitik.

Bostadsförsörjningsplan
del 1 och 2 utarbetade.
 Markförsörjningsplan
påbörjad.
 6 arrangemang i centrum
har beviljats bidrag.

 Stimulera fler
arrangemang och
aktiviteter i centrum.

62

Mått
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Kommentar
Medellivslängden ökar något men ligger fortsatt lägre än
länet och riket. Andelen svenska fattiga barn i Gällivare är
högre än i länet och riket. Andelen drogrelaterad ohälsa
(drogbruk, våld) minskar. Detsamma gäller arbetslösheten
och ohälsotalet (andel sjukskrivna). Vi ser också en positiv
utveckling relaterat till övervikt/fetma. Andelen behöriga
till Gy har dock gått ned. Några jämförande siffror har
ännu ej inkommit knutet till situationen för äldre.
Medborgarundersökningen visar en relativt stor andel som
känner sig trygga att vistas ute både på kvällar och helger.
62 p i NRI vilket är ett bra resultat.

Ett förslag på Miljöplan är under utarbetande.
Specialkompetens gällande mål för naturen inväntas.
Planeras att skickas upp för politiskt beslut under våren
2012.
En plan för 24-timmars kommunen är ej utarbetad. En
strategi för hur kommunen ska göra sina tjänster och sin
service mer tillgänglig och effektiv på webben är en åtgärd
som planeras påbörjas under 2012.
Arbetet är påbörjat och kommer att fortgå även under 2012
för att utvecklas och förbättras. Fler deklarationer ska
utarbetas och dessa ska informeras och visas för
medborgarna på olika sätt i olika medier.
Uppdrag att inventera och föreslå hur arbetet med
medborgardialoger kan utvecklas är påbörjat. För att göra
detta på bästa sätt så görs även en kartläggning av nuläget
för att sedan kunna fatta beslut om framtiden.
Medborgardialoger har genomförts på olika sätt genom
seminarier och workshop med företagare.
Arbetet med att planera det nya gällivare har påbörjats.
Kommunens del i Planprocessen omfattar delar gällande
framtida skolor, äldreboenden och fritidanläggningar.
Medel till stöd för en centrum och handelsutvecklare har
beslutats under året.

Kommunstyrelsen
Mått

TILLVÄXT OCH
UTVECKLING
TILLVÄXT
OCH
UTVECKLING

Mål
 Våra
kommunmedborgare ges
möjlighet till delaktighet i
samhällsomvandlingen.

 1700 deltagare i
dialog och arbetsmöte
i projekt Nya
Gällivare.

Löpande information ges även via Gällivare kommuns hemsida
under fliken Nya Gällivare.

 Aktiv marknadsföring av
Gällivare kommun.

 Företagsnöjdhet
71%.
 NMI- nöjd
medborgarindex 47 p.

En ökning med 18 % jämfört med 2010. Ett resultat av att vi
har ökat marknadsföringen och att vi har fått mer utrymme i
lokal- och riksmedia.

 Attraktiv kommun för
nyföretagande
 Öka antalet kvinnliga
företagare.

 76 nyetablerade
företag.
19 st. företag
startades av kvinnor
(16st 2010).
 3 branschråd, 10
frukostsnack, inbjudit
till samverkan, 4st
gemensamma
ordförandeträffar.
 NRI- nöjd region
index
50 p.
 645 inflyttade
2011.

Antalet nyetablerade företag 2010 var 75st, en marginell
ökning. 12st av dessa företag hade inriktning mot gruvindustrin.
3st av de nyetablerade företagen startade både av kvinnor och
män. Antal styrelseledamöter i nya bolag är 16 kvinnliga och
40 manliga ledamöter.
Kommunstyrelsen och Näringslivsutskottet har deltagit i
branschråd, upphandlingsdag samt Frukost SNACK.

 Fungerande och
aktiva
samverkansforum.
 1 student som
tackat ja till erbjuden
plats.
 6 arrangemang i
centrum har beviljats
bidrag.
 Information om
översiktplan till
enheter och
arbetsplatser har
påbörjats.
 Ja

Utvecklingsenheten har samverkan med högskolor och
universitet gällande samhällsomvandlingen. It- enheten
samverkan med länets kommuner i telefoni och it-frågor.
Nou deltar i länssamverkan för kommunsekreterare, nationell
samverkan för LEX, folkhälsofrågor, kvalitetsnätverk med
SKL.
Antalet aktiviteter i centrum har varit fler är föregående år
samtidigt som kvaliteten och innehållet blivit bättre.

Kommunstyrelsen deltar i
forum för samverkan

 Skapa ett attraktivt
samhälle för alla

Kommunen ökar
samverkan med högskolor
och universitet.
Kommunstyrelsen
anordnar
akademikerplatser.
Stödja projekt/etableringar
med vinterprofil.
All verksamhetsplanering
sker med utgångspunkt i
översiktsplan.
 Översiktsplanering sker
med utgångspunkt i Nya
Gällivare projektet.

INTERNEFFEKTIVITET
EFFEKTIVITET
INTERN

Kommentar

Resultat under 50 p är inte godkända enl. SCB
beräkningmatriser. 2009 var NRI 58 p. 2010 var det fler
inflyttare, 656 st.

Samverkan däremellan sker eftersom projektets intentioner är
beroende av att översiktplanen finns och att fördjupad
översiktplan hänger samman med utvecklingsplaner och
markförsörjningsplaner.

 En resursfördelningsmodell
med utgångspunkt från relevanta
nyckeltal utarbetas.

 Modell ej utarbetad.

 Utveckla former för intern
samverkan.
 Kommunstyrelsen arbetar
enligt verksamhetsplaneringsoch styrprocessen.

 Samverkansformer
redovisas.
 Ja. Process utarbetad
och kommunicerad till
ks.

Vissa nämnder, socialnämnd och till viss del skolan har
nyckeltal som utgör grund för resursfördelningen
medan andra nämnder inte har det. Att hitta
kvalitetsnyckeltal som är relevanta för
resursfördelningen är en utmaning att fortsätta arbeta
med.
Inga interna samverkansformer redovisas.
Både politik och verksamhet ska arbeta i enlighet med
processen och tidplanen. Det har dock varit svårt och
snävt med tid för verksamheten att få ut en
Kommunplan beslutad och klar i juni.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Kommunstyrelsen

EKONOMI
EKONOMI

MEDARBETARE
MEDARBETARE

Mål

64

Mått

 Organisationen vägleds mot mål
och vision av en gemensam
värdegrund.

 Förslag till värdegrund är
framtagen.

 Medarbetarna ska uppleva
delaktighet, inflytande, och
möjligheter till utveckling.
Införa FAS- avtalet

-0,16 medarbetarindex.
Medarbetarindex 3,46 2011.
Medarbetarindex 3,62 2009.
 Ej infört.

 Kommunstyrelsen verkar för att
nämnder styrelser och bolag arbetar
utifrån de gemensamma kompetensoch personalpolitiska riktlinjerna.

 Nej.

Alla förvaltningar ska arbeta för att
ge arbetsplatser förutsättningar så att
hälsofrämjande aktiviteter kan
genomföras.
Frisktalet ska öka jämfört med
föregående år.

 78 % av de svarande på
medarbetarenkäter använder
friskvårdstimmen varje vecka
eller varje månad.
 -1,6 % enheter.

 Strategisk kommunplan upprättas årligen.

 Plan revideras och
antas årligen i juni.

 En modell för att redovisa täckningsgraden
inom den skattefinansierade verksamheten
ska utarbetas.

 Modell finns
utarbetad men alla
nämnder använder den
inte.
 + 0,3 %
6,2 % 2011
5,9 % 2010.
 Går inte att mäta.

 Sjuktalet ska minska jämfört med
föregående år.
 Antalet anställda ska anpassas till
befolkningsutvecklingen.
 Utarbeta nyckeltal för ekonomi och
verksamhet.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

 Utarbetat 2011-0531.

Kommentar
Arbetet fortsätter under 2012 och förslag
kommer att presenteras till kommunstyrelse,
nämndspresidier och gruppledare under mars
2012.
Resultat har försämrats med 0,16 enheter från
2009 till 2011.
Avtal och stöddokument är framtagna.
Chefer, medarbetare, skyddsombud och
politiker har utbildats. Alla fackliga
organisationer har inte skrivit på.
Ett personalstrategiskt program är framtaget
och beslut fattas i kommunfullmäktige i mars
2012. Arbetet i verksamheten är inte slutfört
därför kan inte kommunstyrelsens arbete
påbörjas.

Svarsfrekvensen på medarbetarenkäten var
64,4%. Svarsfrekvensen har gått ner 2011
jämfört med 2009.
0 dagar 34,6%, förändring från 2010 – 4, det
har sjunkit jmf. 2010.
1-7 dagar 28,1%, +2,4% har stigit jmf. 2010.
0-7 dagar 62,7%, -1,6% har minskat jmf. med
2010.

Kommunplanen revideras årligen och bygger
på arbetet med mål i styrkort och budget.

Ökning har skett och trenden har vänt.
Finns ingen politiskt antagen nivå för var
bemanningsnivån ska ligga för kommunen.
Arbetet är påbörjat men ej klart. Åtgärder för
att nå till målet kommer att lyftas över till
2012 års handlingsplaner för KLK.

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden
Ordförande: Ulf Normark
Antal ledamöter: 7
Enhetschef: Sture Sundquist
Uppdrag
Miljö- och byggnämndens
viktigaste uppgift är att kommunens
medborgare/invånare har ett bra
boende och hälsosamma livsmiljöer.
Nämnden ansvarar för kommunens
myndighets- och serviceansvar för
de uppgifter som faller inom bland
annat:
• Plan- och bygglagen
• Den fysiska planeringen i
kommunen
• Miljö- och
hälsoskyddslagstiftningen
• Livsmedelslagstiftningen
• Smittskyddslagarna
• Kontroll av försäljning av
receptfria läkemedel
• Tillståndsgivning för brandfarlig
och explosiva varor
Årets viktigaste händelser
2011 har varit ännu ett
år av hög aktivitet inom
miljö och byggnämndens
verksamhetsområden. För miljö
och byggkontoret har den positiva
trenden med ökat antal ärenden
fortsatt. För år 2011 summerar både
Byggenheten och Miljöenheten en
ökning med nästan 30 % i mängden
ärenden/lov som handlagts under
året. För planenheten har det varit
en minskning av detaljplaner som
handlagts.
Uppmärksammade ärenden som
handlagts av nämnden under året
är byggandet av 30 vidkraftverk på
lågfjället Sjisjka, företaget Lakkapää
har startat bygget av en handels/
byggmarknad, samt byggandet
av bostäder (villor) på området
Söderbergskullar.
På Miljö och byggkontoret pågår
ett generationsskifte och det har
medfört att 6 nya medarbetare
kommit in i verksamheten under
2011. Utöver detta har förvaltning
erbjudit praktikplats för 3 akademiker
och varit värd för ett examensarbete
vid Luleå tekniska universitet.

Överst från vänster: Vivi Eriksson (s), Ann-Christin Lehtipalo (v) ers,
Ingegärd Hjerpe (s) . Nederst från vänster: Per Wahlström (m), Kent
Tina (s), Ulf Nordmark (s), Henrik Ölvebo (mp).
Ekonomi
Miljö- och byggnämnden uppvisar ett
underskott för verksamhetsåret, Miljöoch byggkontoret däremot uppvisar
ett överskott. Totalt sett uppvisar både
nämnd och kontor ett överskott 247
tkr för verksamhetsåret. Resultatet är
starkt kopplat till vakanser i tjänster
samt den stora mängd ärenden som
handlagts under året. Nämndens
underskott beror på höjda arvoden.
Not: Det bör noteras att den
driftmässiga budgeten avseende
kontoret är organiserad under
kommunstyrelsen och att nämnden
enbart ansvarar för myndighetsdelen,
men här redovisas tillsammans.
Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Inom miljö- och byggnämndes
ansvarsområden är
framtiden ljus. Den pågående
samhällsomvandlingen kommer
i mycket falla inom nämndens
ansvarsområden och medföra
en ökad mängd arbetsuppgifter
och utmaningar. Den ökade
arbetsmängden ställer stora krav
på en effektiv administration och att
ökade resurser tillförs förvaltningen

erbjuda en bra och kostnadseffektiv
service till medborgarna.
Miljö och byggnämnden kommer
under 2012 fortsätta arbetet för att
utveckla medborgardialoger samt att
öka samverkan/informationsutbytet
med näringslivet. Försöket
med kvällsöppet på miljö- och
byggkontoret har permanentats
och kontoret har öppet en kväll i
månaden mellan kl. 17.30-19.30.
Viktiga projekt som nämnden
prioriterar under 2012 är:
• Medverka i länsprojekt gällande
markföroreningar.
• Ta fram program för
luftmätningar inom Gällivare
kommun.
• Medverka i folkhälsoprojekt på
länsnivå gällande piercing och
tatueringar.
• Tillsyn av utomhusmiljöer i
kommunen

Under året som varit och det
kommande året kommer förvaltningen
satsa på utvecklingsarbete och
processkartläggning för att få en
effektivare organisation/handläggning
av ärenden. Detta för att kunna
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämndens styrkort
2011

Mål
MEDBORGARE
MEDBORGARE

Det goda samhället
 Öka kompetensen inom nämnden
avseende de nationella/regionala
miljömålen samt sprida
informationen till samhället.
 Årlig tillsyn av utomhusmiljöer
(tematiskt/riktad tillsyn).

Mått

Kommentar

—Utbildning/genomgång
av 16 nationella mål.
Utfall: 49 %, arbete
påbörjat.

Utbildningen ej genomförd under 2011. Föreläsare
kontaktade. Utbildningen planeras under 2012.

 Planerad aktivitet
genomförd
Utfall: 100 %

Tillsynskampanj riktad mot industriområden,
2010-2012. Aktivitet genomförd ca 25 företag har
besökts under 2011. Planerad tillsyn enligt
tillsynsplan samt icke planerad tillsyn och
inkommande ärenden handläggs löpande.

TILLVÄXT
OCHUTVECKLING
UTVECKLING
TILLVÄXT
OCH

Engagerade och aktiva medborgare
 Öka tillgängligheten till att
besöka kontoret.

 100 %, åtgärd genomförd.
Kvällsöppet 1ggr/månad. 10 ggr
under året.
 Nämndsledamot medverkar vid
kvällsöppet.
100 %, åtgärd genomförd.

Kontoret har haft kvällsöppet 1 kväll i
månaden under 10 tillfällen under 2011.
Nämndsledamöter har medverkat vid 8
tillfällen.

 Miljö och byggnämnden arbetar
med att utveckla
medborgardialoger.

 100 %, åtgärd genomförd.
Medverkat på
sommarmarknaden.

Medverkade på sommarmarknaden med
monter Tjänstemän och politiker på plats.
Samverkan med Folkhälsorådet

 Kommunicera och göra
servicedeklarationerna kända

 100 %, åtgärd genomförd.
Servicedeklaration för bygglov
är publicerat på Hemsidan.
 Uppdatering och översyn av
hemsidan utförd
Utfall:100 %

Extern servicedeklaration har tagits fram och
publicerats på kommunens hemsida.

 Förbättra MoB:s hemsida och
öka tillgången till information och
ansökningsmaterial

Nya blanketter för verksamheten har tagits
fram i samverkan med Informationsenheten
och SKL. Antalet webbesökare har under
2011 varit:
Bygga och Bo; 25 117 besökare
Miljö och hälsa; 5 403 besökare

TILLVÄXT
OCH
TILLVÄXT OCH
UTVECKLING
UTVECKLING

En attraktiv kommun där folk och
näringsliv blomstrar
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 Miljö och byggnämnden
ska öka samverkan/
informationsutbytet med
näringslivet.
 Miljö och byggnämnden
arbetar med att utveckla
medborgardialoger.

 Aktivitet att öka dialogen
med näringslivet.
Utfall: 100 %

Har under året medverkat på 2st. frukostmöten hos
Företagsbolaget. Har haft samråd med Näringslivet
inför städkampanj riktad mot industriområden

 Aktivitet att medverkat på
sommarmarknaden.
Utfall: 100 %

Medverkade på sommarmarknaden med monter
Tjänstemän och politiker på plats. Samverkan med
Folkhälsorådet

 Öka informationen via
hemsidan, annonsering och i
Kommunbladet

 Genomförd uppdatering.
Mer info är utlagd på
hemsidan.
Utfall: 100 %

Översyn av hemsidan har gjort under året, bl.a. har
med stöddokument och mer information till
medborgarna lagts ut på hemsidan
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Miljö- och byggnämnden

Kommentar

Mått

Mål

TILLVÄXT
OCH
TILLVÄXT OCH
UTVECKLING
UTVECKLING

Strategisk samhällsplanering

 Genomföra detaljplane-arbete
enligt Plan- och bygglagens och
miljöbalken riktlinjer
 Informationen om gällande
FÖP:ens innehåll ska spridas
inom kommunens organisation

 4st antagna detaljplaner
Utfall: 100 % i förhållande till vad?

Framtagande av 7 detaljplaner varav 4st
har antagit under 2011.

 Alla nämnder och bolag har fått
informationen.
100 %, åtgärd genomförd.

Information om gällade FÖP:en har
skickats till övriga nämnder och
kommunala bolag

INTERN
EFFEKTIVITET
INTERN
EFFEKTIVITET

Kvalitetssäkra service utan reala
kostnadsökningar

 Nämnden vill delta i dialogmöten med
kommunstyrelsen

 Utfall: 100 %.
Nämndens presidium har
deltagit i samtliga möten KS
har kallat till.

Nämndens presidium har medverkat i de
möten som KS kallat till tex. möten med
strategiska chefsgrupp, KSsamhällsplanering samt strategiska
markgruppen

 Miljö- och byggnämnden arbetar i den
gemensamma
verksamhetsplaneringsprocessen
 Funktionshinderfrågor

 Utfall: 100 %.
Verksamhetsplanering
utifrån FÖP.
 100 %, åtgärd genomförd.
Inarbetas i tillsynsplan för
bygg.
 100 %, Underlag är
framtaget.

Information om gällade FÖP:en har skickat
till övriga nämnder och kommunala bolag

 Miljö- och byggkontoret redovisar de
underlag som krävs för gemensam
resursfördelning.
 Leverera/utarbeta underlag för
scenariodag och underlag till
kommunplan
 Bedriva omvärldsbevakning

Tillsynsplan för PBL-området har tagits
fram. Tillgänglighetsfrågorna har
inarbetats i planen
Underlag till budgetdialog har tagits fram.

 100 %, material framtaget
och levererat.

Kontoret har tagit fram underlag till GPF
anseende luftkvalitet. miljö och friluftsliv

 100 %, åtgärd genomförd.
Omvärldsbevakning sker
kontinuerligt.

Omvärldsbevakning inom nämndens
ansvarsområden sker kontinuerligt
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Service- och tekniknämnden
Service och tekniknämnden, Skatteverksamheter
Ordförande: Mats Rantapää
Antal ledamöter: 7
Förvaltningschef: Joakim Svensson
Uppdrag
Service- och tekniknämndens
uppdrag är att vidmakthålla
och utveckla kommunens
infrastruktur, säkerhet,
kommunikation, fritid, föreningsliv,
parker, grönområden och skog.
Service- och tekniknämndens
uppdrag är även att bistå med
försörjning, konsumentinformation,
skuldsanering och
bostadsanpassning samt utveckla
människor mot egen försörjning
genom olika sysselsättningsåtgärder.
Årets viktigaste händelser
Ett omfattande arbete har startat
under våren syftande mot att få till
en effektivare och bättre fungerande
organisation inom förvaltningen, där
ledord som ledning, styrning och
uppföljning samt kvalité är ledande
för den nya organisationen. Parallellt
förs även ett arbete med att införa
nya synsätt och nya metoder för att
uppnå bättre samordning och högre
kvalité vid förvaltningen.
Arbetet med samhällsomvandlingen
har fortgått med obruten kraft. Under
året har stor energi lagts på att ta
fram de ingångsvärden som krävs för
att skapa bra beslutsunderlag och
goda förutsättningar för kommande
planarbete.

Överst från vänster: Terttu Kult (v), Bernd Lass (s), Lena Israelsson (s),
Nederst från vänster: Frank Öqvist (s) ers, Mats Rantapää (s),
Benny Ringvall (m), Botolf Brandebo (v).

Under året ökade resandet på
flygplatsen med 19 % till ca 42
000 årspassagerare. I december
utsågs Gällivare flygplats till statlig
beredskapsflygplats för att framförallt
svara för akuta sjukvårdstransporter.
Trafikverkets upphandling av
flygtrafik som utförs med stöd av
statlig trafikplikt överklagades.
Tillfälligt avtal med Nextjet tecknades
t om juni 2012. I slutet av februari
2012 meddelade trafikverket att
Nextjet tilldelats linjen Gällivare –
Arlanda och nytt avtal tecknades
med Nextjet för kommande
fyraårsperiod.
Väg- och VA-entreprenad vid det nya
bostadsområdet på Söderbergskullar
är klart sånär som på asfalteringen.

Gata/park har under året förnyat
En rad projekteringar har färdigställts
den dekorativa belysningen
under året, däribland Lapland
i centralorterna, samt flyttat
Airport där projekteringen är slutförd
trädplanteringen Arboretum från
och ansökan om miljötillstånd
Malmberget till Gällivare, denna
för utbyggnad av banan samt
återfinns nu efter Nattavaaravägen
omdragning av bäcken Kavajokki
vid Vassaraälv. De har även skapat
är inlämnad. Även projektering
”Hälsans stig” tillsammans med hjärt- av Rajdvägen är slutförd, där en
och lungföreningen. Bruttokostnaden
avsmalning av gatan kommer att ske
för försörjningsstöd är sänkt med
med en utökning av grönområdet
1 miljon från föregående år genom
intill.
aktiva åtgärder som syftar till
självförsörjning i stället för passivt
försörjningsstöd.
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I fastighetsbeståndet pågår
ett energisparprojekt och
förhoppningarna om att nå ett
energisparande på 9 procent till år
2016 och 20 procent till år 2020
bedöms som goda.
Ekonomi
Skatteverksamheterna gör ett
underskott på 1 223 tkr (efter avdrag
för överskott inom driftprojekt,
4 139 tkr). Underskottet beror
huvudsakligen på försörjningsstödet
som är svårt att prognostisera.
Budgeten i övrigt är (med tillskottet
för snöröjning på 2 000 tkr inräknat)
totalt sett i balans men det finns
ansvarsområden som är kraftigt
underfinansierade. De områden
som behöver tillförsel av resurser
inför kommande år är gata/park
och bostadsanpassning. Dessa
verksamheter klaras endast genom
att andra verksamheter lyckats
bättre med intäkter eller besparingar
under året. Här krävs en översyn
och omfördelning internt inför
kommande period.

Service- och tekniknämnden
Nettokostnader inkl kapitalkostnader
Politisk verksamhet
Infrastruktur, skydd mm
Varav gator/vägar, parker
Varav reglerings-saneringsfastigheter
Varav räddningstjänst mm
Fritidsverksamhet
Pedagogisk verksamhet
Vård och omsorg
Varav Försörjningsstöd
Särskilt riktade insatser
Affärsverksamhet (ej VA, avfall)
Summa nettokostnader
Budget
+ Överskott/- Underskott
Nettoinvesteringar

Verksamhetsmått/Nyckeltal
Infrastruktur gator/vägar/parker
Parker/grönområden kr/m²
Gatubelysning, kWh el
Vinterunderhåll
Gator/väg planområde kr/m²
Övriga vägar kr/m²
Gång- och cykelvägar kr/m
Sommarunderhåll
Gator/väg planområde kr/m²
Övriga vägar kr/m²
Gång- och cykelvägar kr/m
Fritidsverksamhet
Sim-/sportanläggningar
Täckningsgrad %
Nyttjandegrad fritidsanläggningar
Gällivare/Malmberget/Tallbacka IP el kWh
Gällivare/Malmberget o Tallbacka IP Värme kWh
Hakkas el kWh
Gällivare simhall kr/besök
Malmberget simhall kr/besök
Hakkas simhall kr/besök
Bowlinghall, kr/serie
Fritidsanläggningar (isbanor,
skidspår, tennis- och fotbollsplaner,
Sandvikens badplats) kr/inv
Gällivare antal besök
Malmberget antal besök
Hakkas antal besök
Bowling, antal serier
Arbetsmarknadsåtgärder
Kommunalt sysselsatta antal
Kommunalt sysselsatta m f-stöd antal
Föreningar som får lönebidrag antal
Pensionärsservice, antal uppdrag

2011
426
77 088
34 295
1 991
20 449
20 522
12 455
20 111
9 972
8 952
5 767
145 321
148 237
2 916

2010
357
74 235
32 245
1 199
20 104
20 302
15 144
21 021
10 394
9 547
4 842
145 449
143 231
-2 218

2009
191
71 012
31 629
1 751
19 975
19 676
17 033
22 771
12 135
10 650
5 241
146 574
148 285
1 711

25 106

28 865

39 883

2011

2010

2009

2008

2007

10,07
2 564 985

6,1
2 691 901

7,5
2 763 530

8,3

6,0

9,48
0,89
1,05

9,63
0,77
0,77

7,60
1,39
1,26

11,30
1,09
1,90

7,50
1,4
2,9

0,54
0,03
1,57

0,45
0,77
0,78

0,92
0,05
0,05

0,57
0,20
0,50

0,8
0,2
0,5

40%
51%
2 499 968
3 007 429
129 859
44
55
66
10

40%
50%
1 573 793
3 767 915
86 600
45
47
78
9

41%
49%
1 688 103
3 798 293
68 450
39
49
66
11

41%

40%

47
42
84
10

30
43
73
7

143

152

89

87,0

80

61 239
37 347
6 829
45 000

58 977
38 691
7 582
47 185

55 970
40 531
8 203
49 482

41 577
47 336
7 541
49 909

62 309
38 262
8 003
52 274

122
4
35
1 654

161
24
38
1 986

134

564

800
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Service- och tekniknämnden
Verksamhetsmått/Nyckeltal
2011
Infrastruktur Räddningstjänst
Räddningstjänst netto kr/inv
969
13
Tillsyn enl LSO 1) antal besök
2)
Tillsyner enl LBE antal
7
Utbildade medborgare i
brandskydd antal
630
Medborgare som fått information
och rådgivning enl LSO antal
986
Räddningsinsatser enl LSO antal
88
Totalt antal räddn uppdrag
407
1)
Lag om skydd mot olyckor
2)
Lag om brandfarliga och explosiva varor
Försörjningsstöd
Arbetslösa utan ers m f-stöd antal/inv
197
Arbetslösa m otillräcklig ers m f-stöd antal/inv
153
Arbetslösa som väntar på f-stöd antal/inv
65
Alla personer m försörjningsstöd antal
372
Socialbidragstagare i arbetsmarknadsåtgärder, antal vuxna
18
5
Socialbidragstagare i arbetsmarknadsåtgärder, antal ungdomar
Flygplatsdrift
Elförbrukning kWh
1 295 812
Antal flygpassagerare/år
42 195
Antal flygrörelser (LTO) /år
1 962
Tillgänglighet flygplatsen i %
100%
Kontinuitet % försenade avgångar
beroende på flygplatsens drift
<1%
Nöjd resenär index %
4,2%
Vård och omsorg
Bostadsanpassning
Snittkostnad kr/ärende
9 919
Bostadsanpassning, antal ärenden/år
209
Antal godkända/antal sökta %
79%
Fastighetsförvaltning
Lokalkostnad kr/m²/bruttoarea
Förvaltning/räddningslokaler
342
Industri- o affärslokaler
296
Skolor/barnomsorgslokaler
321
Äldreomsorgslokaler
354

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
De största utmaningarna inom
förvaltningens verksamheter
kommande period är att:
• förbättra ledning, styrning,
uppföljning av verksamhet och
ekonomi i organisationen.
• höja kvalité och bli mer
serviceinriktade inom hela
förvaltningen
• förbättra vår utåtriktade
verksamhet och skapa en bättre
kundkontakt.
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2010

2009

2008

2007

937
14
3

916
9
8

10
7

10
3

560

370

879

757

475
65
412

352

350
350

199
141
67
426
13
12

12
21

1 486 489
34 026
1 562
100%

1 403 862
36 848
1 613
100%

<1%
4,2%

100%

4,3%

14 532
144
77%

frigöra/motivera resurser till
att renovera, underhålla och
vidmakthålla infrastrukturen
som är mycket eftersatt och
kostnadsdrivande i dagsläget.
förbättra intryck och trivsel för
både medborgare och besökare
i Gällivare.
minska antalet olyckor och höja
säkerheten.
förbättra vår förmåga att teckna/
följa upp avtal och anbud samt
att utveckla vårt samarbete med
leverantörer.

100%

18 022
117
76%

•

•
•
•

öka effektivitet/produktivitet
på tillgängliga resurser genom
bättre samordning och ökat
samarbete
skapa ändamålsenliga lokaler
för att kunna nyttja resurserna
optimalt.
förvalta och utveckla alla våra
ansvarsområden parallellt med
pågående samhällsomvandling
attrahera och behålla
kompetens

Service- och tekniknämnden
Service- och tekniknämden, skatteverksamhet styrkort 2011
Måluppfyllelse
 Medborgare
 Tillväxt och utveckling
 Intern effektivitet
 Medarbetare
 Ekonomi

Teckenförklaring
 Delvis uppfylld nivå
 Helt uppfylld nivå
 Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning

MEDBORGARE

Mål

Mått

Kommentar

 Tillgängliga fritidsanläggningar.

 Ökad nyttjandegrad +1 %.

 Ge förutsättningar för
spontanidrott.

 0 antal nya anordningar

 Minska energiförbrukningen.

 Elförbrukningen -1,1 % jämfört
med föregående år.
 Införd rubrik i delegationsbeslut.
Ej mätt
 Hälsans stig har säkerställts.

 Högre miljökrav vid
upphandling.
 Säkerställa områden för
utomhusaktiviteter.
 Säkerställa trygga skolvägar.

 Karta utarbetad.

 Säkerställa trygga GC-vägar

 Karta utarbetad.

 Göra centrum attraktivt och
tillgängligt genom
medborgarinflytande.

Medborgarenkät, graden av nöjdhet
 NMI gällande tillgång till parker
och grönområden 6,7 p.
medborgarnöjdhet.
 1 antal införda e-tjänster 2011.

 Lättillgänglig service och
information via e-tjänster
 Kommunicera och göra
servicedeklarationerna kända för
medborgarna.
 Fortsatt dialog med
medborgarna
 Öka medborgarinflytandet
genom förslagslåda på webben.

 Antal besökare på hemsida mäts.
 3 servicedeklarationer finns
utarbetade och tillgängliga på
hemsidan.
 Besökare kommer till
allmänhetens timme.
 0 antal ärenden inkomna i
förslagslåda.

TILLVÄXT OCH
UTVECKLING

 Förmedla positiv information
 Undersöka möjligheten till socialt
företagande genom att starta projekt.
 Delta i forum för dialog
 Utveckla Gällivare som vinterort.
 Ökad samverkan med högskolor och
universitet

 Påbörjat, 10
annonseringar har
genomförts.
 Inget projekt har
påbörjats.
 Ja
 Ja
 Samverkan har ökat.

Antal nyttjade timmar har ökat från
50% till 51% i förhållande till antal
öppettimmar.
Inga nya anordningar har tillkommit
under året och målet var att öka
antalet.
Energiprojekt pågår.
Oförändrade miljökrav.
Invigningen var under hösten.
Utredning har påbörjats som kommer
att leda till åtgärder.
Trygga skolvägar har prioriterats.
Översyn av GC-vägar är planerad till
2012.
En specifik fråga gällande centrum
fanns inte med i undersökningen.
Anmälan om hämtning av grovsopor
kan nu göras på webben.
Servicedeklarationer finns på
hemsidan men antalet besök mäts
inte.
Besökare kommer till allmänhetens
timme men statistik förs inte.
Förslagslåda saknas och information
om den finns således inte.

Annonsering och info har lämnats.
Informationsblad har utarbetas.
Projektet har inte startats.
Deltagare från förvaltningen finns i
flera olika grupper.
Utvecklingen av skidstadion fortsätter.
Det har funnits praktikanter i våra
verksamheter under sommaren.
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Service- och tekniknämnden

EKONOMI

MEDARBETARE

INTERN
EFFEKTI
VITET

Mål

72

Mått

Kommentar

 Samnyttja resurser och lokaler


Påbörjat

Arbeta enligt den gemensamma verksamhetsplaneringsprocessen

 Ja

 Organisationen vägleds mot
mål och vision av en gemensam
värdegrund.

 Värdegrund ej
utarbetad men arbetet är
påbörjat.

 Medarbetarna ska uppleva
delaktighet, inflytande, och
möjligheter till utveckling.

Medarbetarnöjdhet
index
–0,16 2011 jämfört med
2009 års undersökning.

Införa FAS- avtalet

 Påbörjat

Alla förvaltningar ska arbeta
för att ge arbetsplatser
förutsättningar så att
hälsofrämjande aktiviteter kan
genomföras.
Frisktalet ska öka jämfört med
föregående år.

 Mäts inte.

Sjuktal 0.7 dagar + 2,0
% enheter.

Arbetet sker enligt gemensam tidplan och
utarbetade mallar.

Arbetet ligger inte under nämndens ansvar och
därför kan inte nämndens ansvara för resultatet
utan ansvaret ligger på kommunstyrelsen men
arbetet är påbörjat.
Utfallet är det totala resultatet av hela
medarbetarundersökningen. Nämndens
verksamhetsområde har ej redovisats separat
ännu.
Avtal och stöddokument utarbetade. Chefer,
medarbetare, skyddsombud och politiker har
utbildats. Alla fackliga organisationer har inte
skrivit på avtalet.
Ej redovisat.

Sjuktalen har ökat och påverkar frisktalet således
negativt. Det är andelen personal som har 0-7
sjukdagar som ska minska.

 Mål styr verksamheten

 Ja, mål upprättas.

Verksamhetsplan upprättas årligen.

 Nyckeltal för ekonomi
och verksamhet framtagna.

 Arbetet påbörjat.

Verksamheterna har hunnit olika långt med
nyckeltalen. Utfall redovisas till nämnd.

 100 % täckningsgrad.

 Täckningsgrad 40 % för
sim-och sporthallar.
 Täckningsgrad 100 % för
avfallsverksamheten.
110 % täckningsgrad för
hushållsavfall.
 102 % verksamhetsavfall.
 89 % tömning av enskilda
va-anläggningar.
 96 % täckningsgrad för Vaverksamheten.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Intäkterna i förhållande till kostnaderna är i stort
sett oförändrade från 2010. Täckningsgraden har
inte ökat.
Intäkterna för avfall har överskridit kostnaderna
och gett överskott i avfallsverksamheterna
sammantaget.
Kostnaderna har överstigit intäkterna för vaverksamheten.

Service- och tekniknämnden
Service och tekniknämnden, VA-verksamhet
Ordförande: Mats Rantapää
Antal ledamöter: 7
Förvaltningschef: Joakim Svensson
Uppdrag
Service- och tekniknämndens
uppdrag är att:
• till ett rimligt pris leverera ca
1 400 000 m³ gott och av
livsmedelsverket godkänt
dricksvatten
• ge möjlighet till att bli av med
spillvattnet på ett ekonomiskt
och miljömässigt bra sätt samt
att rena det förorenade vattnet
till en god kvalité innan det når
våra vattendrag i enlighet med
gällande lagstiftning
• sköta drift och underhåll av VA
ledningssystemet
• sköta drift och underhåll av
dagvattenledningar

Verksamhetsmått/Nyckeltal
Täckningsgrad
Antal va-abonnenter
Vatten- och avloppsreningsverk
Debiterad mängd vatten m³
Producerad mängd dricksvatten m³
Dricksvatten debiterad
mängd/producerad mängd i %
Andel prov utan anmärkning i vattenverk
Driftstörningar i VA-verk, antal
Energiförbrukning kWh
Vattenverk
Reningsverk
Pumpstationer
Tätort
Producerad mängd dricksvatten, m³
Kostnad för producerat dricksvatten, kr/m³
Renat avloppsvatten, mängd m³
Kostnad renat avloppsvatten, kr/m³
Landsbygd
Producerad mängd dricksvatten, m³
Kostnad för producerat dricksvatten, kr/m³
Renat avloppsvatten, mängd m³
Kostnad renat avloppsvatten, kr/m³

Årets viktigaste händelser
Vid Kavahedens reningsverk är upprustning av inkommande grovrensdel
med maskinell utrustning samt ventilation, värme och takombyggnad
genomförd. Viktigt att komma ihåg är att det varit en mycket kall vinter som
följts av en extremt nederbördsrik sensommar och höst. Detta har inneburit
stora energikostnader och slitit hårt på såväl personal som de maskinella
resurserna.
Ekonomi
Fastän LKAB har ersatt kommunen för minskade VA-intäkter som uppstått till
följd av utflyttningen i Malmberget uppvisar verksamheten ett underskott på 1
680.
Minskade intäkter samt läckor och frysningar i ledningsnätet har orsakat de
största underskotten.
Nettokostnader inkl kapitalkostnader
VA-verksamhet
Summa netto
Budget
+Överskott/'-Underskott

2011
1 680
1 680
0
-1 680

2010
993
993
0
-993

2009
3 221
3 221
0
-3 221

Nettoinvesteringar

7 316

13 358

4 609

2011
96%
5 333

2010
98%
5 343

2009
92%
5 390

1 428 036
2 664 781

1 395 253
2 308 151

1 455 619

58%
90%
328

60%
91%
309

65%
90%
417

3 494 055
2 249 986
542 506

3 361 538
2 261 266
492 694

2 444 562
1,74
2 418 806
1,78

2 118 066
1,97
2 143 088
1,95

220 219
8,92
715 287
7,33

190 085
9,89
474 224
8,77

2008
100%
5 370

2007
101%
5 343

65%
86%

70%
94%
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Service- och tekniknämnden
Verksamhetsmått/Nyckeltal
Ledningsnät
Ledningsnät , kr/m
Antal meter ledningsnät
Ledningsnät, tätort
Antal rörbrott
Antal frysningar
Antal avloppsstockar
Ledningsnät, landsbygd
Antal rörbrott
Antal frysningar
Antal avloppsstockar

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
De största utmaningarna inom VAverksamheten kommande period är
att:
• fortsätta utveckla verksamheten
enligt lagens intentioner
• minska antalet störningar i
verksamheten
• avveckla Malmberget utan att
försämra kvalité och leverans av
dricksvatten, omhändertagande
av spill- och dagvatten.
• anpassa och nyanlägga i nya
bostadsområden i samma takt
som avvecklingen i Malmberget
sker.
• få intäkterna att täcka
kostnaderna när en utdragen
avveckling pågår i Malmberget
samtidigt som nyproduktionen av
bostäder drar ut på tiden.
• i förebyggande syfte
investera i frostisoleringar,
områdesvattenmätare,
avstängningsventiler och
läcksökningsutrustning.
• mer effektivt nyttja VA-verket.
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2011

2010

2009

2008

2007

8,89
777 690

9,55
731 071

8,81
731 071

24
11
74

18
27
70

15
10
63

12
1
67

15
8
51

8
17
65

7
35
63

7
6
58

6
0
57

6
4
57

Service- och tekniknämnden
Service och tekniknämnden, Avfallsverksamhet
Ordförande: Mats Rantapää
Antal ledamöter: 7
Förvaltningschef: Joakim Svensson
Uppdrag
Uppdraget för Serviceoch teknikförvaltningens
avfallsverksamhet är att:
• ge service till
kommunmedborgare, företag
och industrier samt besökare
genom bra insamlingssystem
och möjligheten att bli av med
avfall på ett ekonomiskt och
miljömässigt bra sätt.
• utföra renhållningen inom
Gällivare kommun för
medborgarnas bästa.
• ge renhållning till rätt kvalitet och
utförande
• utföra avfallstömning
enligt Gällivare kommuns
renhållningsordning.
• informera hushåll och
verksamheter att avfall ska
sorteras, varför det ska sorteras
och var det ska lämnas

Årets viktigaste händelser
Fortsatt inventering av hushållsavfallskunder har genomförts och hittills har
det resulterat i 500 nya kunder för kommunen. Inventeringen fortsätter nu
med inriktning på verksamheter och företag. Vidare har ytor för mellanlagring
och behandling av inert avfall, t. ex sten och grus, byggts vilket inneburit att
vi fått lägre punktskattekostnader under 2011. Ny 24-metersvåg är installerad
på Kavahedens avfallsanläggning vilket innebär smidigare och mer korrekta
vägningar för våra kunder.
Ekonomi
Avfallsverksamheten har gått enligt plan och intäkterna har mött behoven för
driften och avkastat enligt plan till planerade investeringar för utvecklingen av
verksamheten.
Nettokostnader inkl kapitalkostnader
Hushållsavfall
Verksamhetsavfall
Tömning enskilda va-anläggn
Summa
Budget
+Överskott/'-Underskott

2011
-1 786
-115
-48
-1 949
0
1 949

2010
652
-17
-4
631
0
-631

2009
-1 927
-489
155
-2 261
0
2 261

-106

0

0

Nettoinvesteringar

Verksamhetsmått/Nyckeltal

2011

2010

2009

2008

2007

Täckningsgrad
Hushållsavfall
Verksamhetsavfall
Tömning enskilda va-anläggningar

110%
102%
89%

96%
100%
100%

113%
106%
84%

90%
88%
84%

109%
110%
72%

Renhållningsabonnenter
Totalt antal
Varav med kärl
Varav med uppehåll/befrielse

6 811
6 224
587

6 407
5 681
726

5 508

5 706

5 645

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
De största utmaningarna inom
avfallsverksamheten kommande
period är att:
• utveckla
återvinningsanläggningen
både för att kunna ta emot allt
rivningsmaterial från Malmberget
och kunna möta trenden i
samhället avseende kortare
livslängd och nyttjande av det
mesta.

•
•
•

•

• ytterligare utveckla samarbetet
få kunder att sortera rätt.
med underleverantörer för att
få bort matavfallet från våra
fortsatt kunna erbjuda god
soptunnor.
service till låga kostnader.
förbättra förutsättningarna för
• hitta bra avsättningsmöjligheter
medborgarna att bli av med
för att hålla taxan på en låg nivå
sitt avfall genom att utveckla
återvinningsanläggningen
ytterligare.
bättre förutse svängningar och
trender och därmed kunna sätta
rätt taxa
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Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden
Barn- utbildning och
kulturnämnden
Ordförande: Börje Johansson
Antal ledamöter: 9
Förvaltningschef:
Annica Henriksson
Uppdrag
Barn- utbildning och
kulturförvaltningens ansvars- och
verksamhetsområden är följande:
förskola, grundskola, fritidshem,
elevhälsa, kostenheten, kulturskolan,
ungdomsverksamheten,
allmänkulturen, biblioteken samt
muséet.
Årets viktigaste händelser
Med anledning av den nya
skollagstiftningen som trätt i kraft
2011-07-01 och för att öka kvaliteten
i våra verksamheter har vi under
året satsat på kompetensutveckling.
Personal inom förskolan har
gått förskolelyftet för att öka
sin kompetens inom förskolans
nya uppdrag. Flera lärare har
gått lärarlyftet för att säkerställa
lärarbehörighet som den nya
skollagen efterfrågar. Samtliga
medarbetare inom förskolan har
deltagit i utbildningssatsningen
”100 sätt att tänka”, vilket är ett led
i att implementera förskolans nya
uppdrag. Elevhälsan har genomfört
”Torsdagsforum” för skolpersonal.
”Torsdagsforum” har belyst
arbetsmetoder och arbetsformer
kring barn och elever som utmanar
och tänker annorlunda.
Kulturskolans 25 års jubileum har
vi uppmärksammat under året
med bland annat arrangemang
och festligheter på Nunisvaara för
allmänheten.
Måluppfyllelse
MEDBORGARE
Fortsatt implementering av SKOLA
2011 med ny läroplan, kursplaner
och skollag. Projektet Matglädje i
skolan pågår för fullt och syftar till att
eleverna ska få en äta en god lunch
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i en trivsam miljö. Hopp- projektet
pågår i alla kommunens årskurs
femmor och syftar till att ge eleverna
en god livsstil. En Entreprenörsmässa
i några av kommunens årskurs
åttor har genomförts tillsammans
med näringslivet med goda resultat.
Här har eleverna fått visa sin
entreprenöriella förmåga i att ta
initiativ, ansvar, samarbetsförmåga
genom att tillverka och visa sin
produkt. Flera kulturhus i Malmberget
har plockats ner för förvaring.Kulturen
och kulturskolan har genomfört
många aktiviteter för kommunens
medborgare under året.
TILLVÄXT OCH UTVECKLING
Elevminskningen har börjat plana ut
och antalet födda barn i kommunen
har stabiliserats. Genom skolornas
kvalitetsredovisning säkras
kvaliteten. Gällivare kommuns
skolor har det högsta meritvärdet i
Norrbotten och ligger klart över rikets
meritvärde. Kulturarrangemangen
är många och besöks flitigt av
kommunmedborgarna. Barn
och ungdomar har varit positivt
engagerade i skapandet av det Nya
Gällivare.
INTERN EFFEKTIVITET
Genom uppföljningar och
utvärderingar följs verksamheternas
effektivitet upp kontinuerligt i enlighet
med lagkrav.
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MEDARBETARE
Lärarbehörigheten är kartlagd i
kommunen. Genom Skolverkets
satsning i Lärarlyftet erbjuds lärare
fortbildning i ämnen där behörighet
saknas. Ett flertal lärare har deltagit
i såväl förskolelyftet som lärarlyftet.
All personal inom förskolan har
genomgått utbildning i 100 sätt att
tänka. Rektorer och personal från
förskoleklass till årskurs 9 har deltagit
i projektet ENA, som syftar till att
utveckla elevernas entreprenöriella
lärande. Friskvård är inlagt på
schema och Hälsoinspiratörer ute på
enheterna uppmuntrar medarbetarna
till friskvårdsaktiviteter.
EKONOMI
Årets resultat visade på – 4, 3 milj.kr.
Ansökningar till nämnden för elever
med särskilda behov har ökar under
året. BUoK.s totala budget kommer
att ses över under nästa år och
organisationsförändringar kommer
att ske.
Nämndens underskott på 4 360 tkr
beror främst på kostnader för barn
med särskilda behov. Förvaltningen
har haft en ofinansierad tjänst.
Under våren 2011 öppnades en
extra, tillfällig, förskoleavdelning på
Malmsta utan finansiering.

Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden
Nettokostnader inkl kapitalkostnader
Politisk verksamhet
Fritid och kultur
Kulturverksamhet
Fritidsgårdsverksamhet
Kulturskola
Pedagogisk verksamhet
Gemensam administration/utveckling
Förskola inkl pedagogisk omsorg
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Elevhälsa
Gymnasiet
Summa
Budget
+ Överskott / - Underskott

2011
1 140

2010
913

2009
813

11 815
4 520
4 608

12 180
4 466
4 795

11 973
3 114
4 724

3 284
62 143
5 751
10 036
133 664
9 666
7 265
1 819
255 710
251 350
-4 360

5 554
59 632
5 498
9 869
132 311
9 833
7 671
85 565
338 288
339 051
763

3 423
58 378
5 335
8 970
139 723
9 580
6 498
90 608
343 138
344 814
1 676

320

132

240

Nettoinvesteringar

Verksamhetsmål/Nyckeltal
Förskola
Antal barn
Kostnad per barn, kr
Pedagogisk omsorg
Antal barn
Kostnad per barn, kr
Förskoleklass
Antal barn
Kostnad per barn, kr
Skolbarnomsorg, fritids
Antal barn
Kostnad per barn, kr
Grundskola
Antal elever
Kostnad per elev, kr
Grundsärskola
Antal elever
Kostnad per elev, kr
Bibliotek
Antal boklån per invånare
Kostnad per invånare
Fritidsgård
Antal öppettimmar
Kostnad per öppettimme
Inkl kapitalkostnad

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Samhällsomvandlingen berör
förskole- och skolstrukturen med
anledning av att nya bostadsområden
skapas och andra rivs. Det leder till
att behovet av förskolors och skolors
placeringar förändras.
Ett nytt kulturhus i Gällivare centrum
kommer att behövas då de lokaler
vi använt oss av till idag kommer
att försvinna i samband med
samhällsomvandlingen.
Den nya skollagstiftningen har
medfört ökade krav på förskolechefer
och rektorer att systematiskt
arbeta med kvalitetsutveckling
och att genom aktivt pedagogiskt
ledarskap arbeta för att alla elever
ska nå kunskapskraven i alla ämnen.

2011
696
92 188

2010
693
90 591

2009
653
93 948

2008
683
88 103

2007
650
82 783

64
96 159

47
100 188

43
103 032

50
102 402

42
104 415

160
72 560

169
67 945

153
69 135

135
78 132

141
77 618

437
19 561

443
18 493

479
17 628

383
19 538

388
17 847

1 502
92 504

1 540
91 387

1 545
98 587

1 738
83 238

1 869
82 038

23
447 186

26
400 097

24
428 207

28
459 489

33
379 272

6,9
419

7,2
444

7,8
414

7,4
407

7,9
434

1 409
2 387

1 409
2 335

1 409
2 583

1 409
2 186

1 409
2 180

Ledningsorganisationen
inom förskola och skola
ska, som en följd av detta,
ses över för att anpassas
till krav i tiden. En riktad
satsning för att skapa
en samsyn och gå från
samverkan till samarbete
startar upp under
vårterminen 2012 i form
av en processutbildning
för medarbetare inom
förskoleklass, fritidshem
och åk 1-3. Inom
grundskolan kommer vi att
starta upp en process kring
elevsyn, kunskapssyn samt
förhållningssätt, för att leva
upp till de nya och skärpta
kraven i styrdokumenten.
En förankrad ungdomsplan
för ungdomsarbetet
kommer att arbetas
fram i samverkan med
ungdomar i kommunen.
Inom förvaltningen pågår ett
arbete med att revidera den
nu gällande kulturplanen.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden
Barn, utbildning och kulturnämndens styrkort 2011
Måluppfyllelse
 Medborgare
 Tillväxt och utveckling
 Intern effektivitet
 Medarbetare
 Ekonomi

Teckenförklaring
 Delvis uppfylld nivå
 Helt uppfylld nivå
 Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning

MEDBORGARE
MEDBORGARE

Mål
 Uppmuntra barn och
unga till en hälsosam
livsstil

 Fysisk aktivitet, kost, vikt
hälsokontroller.

 Säkerställa
kunskapsöverföring från
pedagog till barn/elev

 Resultat från nationella prov
åk 3,5,9

 Praktiskt miljöarbete i
skolan

Redovisa alla skolors
deltagande i någon form av
praktiskt miljöarbete

 Bevaka unika
kulturmiljöer

 Nämnden har fått yttra sig.

 Kulturaktiviteter i
centrum

 Öka besöksfrekvensen och
nöjdhet med genomförda
aktiviteter
 Redovisa antal inkomna
synpunkter och klagomål samt
svar/åtgärder
 Redovisa utfall av elektroniska blanketter
 Finns på hemsidan. Ska
kommuniceras ut till
medborgarna.
 Redovisa genomförda
dialogmöten/verksamhetsbesök. Resultat presenteras
på webben.

 Möjliggöra en synpunktsoch klagomålshantering Alla blanketter ska gå att
fylla i elektroniskt
 Kommunicera
servicedeklarationerna
 Genomföra dialogmöten
Besök på skolor och i
verksamheter.
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Mått
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Kommentar
Hopp-projektet har genomförts på alla skolor.
Utvärdering sker i samband med skolornas
kvalitetsredovisning.
Skolsköterskornas hälsosamtal har genomförts.
Genomförs i alla skolor. Resultaten följs upp i skolans
kvalitetsredovisning.
Resultaten på nationella prov visar riktningen på var
resurser ska läggas in för att nå bättre resultat
nästkommande år. Betygsmässigt ligger Gällivare över
rikssnittet.
Projektet Matglädje i skolan pågår på Sjöparken och
Dokkas som är utsedda pilotskolor där resultat kan
redovisas 2012.
Hus i Malmberget, lokstallarna, rivningsbegäran av
objekt är ärenden som kulturen fått yttra sig i och
medverkat till bra beslut.
Kulturen/kulturskolan har på olika sätt under året
genomfört aktiviteter i centrum och centrala Gällivare.
Arbetet har påbörjats.
Ej påbörjat, ej mätbart.
De kommuniceras ut till medborgarna kontinuerligt.
Kulturen har genomfört dialogmöten dels i
kulturplanearbetet men också med föreningar i samband
med behandling av bidragsansökningar. Det pågår även
samverkan tillsammans med landstingets kulturdivision
och i planering av kultursommar och kulturvecka.
Dialogmöten med medborgare angående skolstrukturen
har ej startat.

Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden
Kommentar

 100% behöriga till gymnasieskolan
 NMI 50p av 100p
medborgarnöjdhet med kulturen.

 Skapa en god bild av vår
verksamhet internt och
externt.

•

 Öka samarbete mellan
kulturen och besöksnäringen

 Ett flertal samarbeten pågår.

Kontakter om gemensamma aktiviteter har tagits.
Dessutom vänder sig många av kulturens
aktiviteter till besökare. Dessa finns oftast
tillgängliga via annonser och turistbyråns info.

 Nämnden stödjer
utbildningar/aktiviteter med
vinterprofil
 Nämndens verksamheter
har kunskap om
översiktsplanen.
 Barn och unga deltar aktivt
i samhällsomvandlingen.

•

2 vinter aktiviteter med ett stort
antal barn som deltagit har
nämnden stöttat.
 Ingen genomgång för nämnd har
skett.

De mindre barnen har deltagit i World Cup Kids
Grundskolans elever har deltagit i årets vinterspel

 Redovisa deltagandet och utfall.
Redovisning från Nya Gällivare
projektet till nämnd ang.
skola/kultur.

Barn och elever har deltagit i
samhällsomvandlingen via projekt Nya Gällivare.

Antal besökare på hemsidorna,
antal nöjda besökare i
Kommunbladet, andra
marknadsföringsinsatser

Barn- utbildning och
kulturnämnden arbetar i enlighet
med den kommungemensamma
verksamhetsplaneringsoch styrprocessen

Mellan 85,6-90,6% är behöriga till
gymnasieskolan. Nämndens mål för
medborgarnöjdheten var 70 % och resultatet blev
50 p av 100 så är inte målet nått men ger ett gult
resultat.
Information om modersmålsundervisning ska
kompletteras till hemsidan.
Kulturen annonserar flitigt om arrangemang samt
utvecklar arbetet med hemsida och facebook.

Arbetet påbörjas 2012.

 Kommunplan styr nämndens målarbete
och budget. Nationella styrdokument styr
barnomsorg och skola. Målen i nämndens
styrkort byggs på båda styrande
dokumenten.

Rätt kompetens

 Ämnesbehörighet.

 Förbättra medarbetarnöjdheten
avseende resultat sämre än 80 %.

 Medarbetarnöjdhet 3,46 p 2011.
3,62 p 2009.

 Ge alla arbetsplatser förutsättningar
för hälsofrämjande aktiviteter

Frisktal -1,3% enheter jämfört
med 2009.

Ständigt pågående process att
kvalitetssäkra /utveckla och
kompetenshöja verksamheten
inom angiven budgetram.

Lärarbehörigheten är kartlagd. Genom
Lärarlyftet kan lärare skaffa sig
ämnesbehörighet där behov finns. Överlag
har vi god lärarbehörighet. Endast ett fåtal
ställen där tjänstefördelningen måste
förbättras.
På samtliga områden har resultaten
försämrats jämfört med 2009. Det
nämndsspecifika resultatet är inte färdigt.
Sjuktalen 0-7 dagar minskar och därmed
kan sägas att frisktlet ökar.
Hälsoinspiratörer finns dock ute på
enheterna.

 Resursfördelningen utgår
från kostnad/elev/barn/år

 Endast nyckeltal för antal elever som
styr nämndens tilldelade resurser
används.
 Kvalificerade budgetuppföljningar
kopplade till nyckeltal månadsvis görs
inte.

Resursfördelning utgår från kostnad
/elev/barn/år
Nyckeltal som ska redovisas månadsvis är ej
framtagna/beslutad

 Möta behoven med rätt
resurser

 Påbörjat arbete.

Resursgrupperna ska ses över. Fler spec.ped,
spec.lärare i skolan. Kompetensutveckling.

EKONOMI
EKONOMI

MEDARBETARE
MEDARBETARE

Mått

 Kvalitetssäkra
verksamheterna

INTERN
INTERN
EFFEKTI
EFFEKTIVITET
VITET

TILLVÄXT
OCH
UTVECKLING
TILLVÄXT
OCH
UTVECKLING

Mål
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Socialnämnden
Socialnämnden
Ordförande: Rita Poromaa
Antal ledamöter: 9
Förvaltningschef:
Marianne Jonsson
Uppdrag
Socialtjänsten har det yttersta
ansvaret för att de som vistas i
kommunen får det stöd och den hjälp
som de behöver, vilket innebär:
• Ansvara för barn och ungdomars
situation enligt socialtjänstlagen
(SoL) och lagen med särskilda
bestämmelser för vård av unga
(LVU).
• Ansvara för missbruksvården i
enlighet med lagen om vård av
missbrukare (LVM).
• Medverka i familjerättsfrågor och
svara för familjerådgivning.
• Tillhandahålla individanpassad
och professionell vård
och omsorg till äldre och
funktionshindrade enligt gällande
lagstiftning.
Årets viktigaste händelser
Projektering av ett nytt äldreboende
har startats upp under året och
det nya boendet beräknas vara
inflyttningsklart under våren 2016
och ersätter därmed äldreboendet
Gunillahem i Malmberget.
Socialnämnden beslutade under
hösten 2010 att tillfälligt utöka
antalet korttidsplatser för att kunna
tillgodose behovet av växelvård,
avlastning och plats i väntan på ett
särskilt boende, beslutet kom att
gälla även för 2011. Utökningen av
korttidsplatserna har gjort det möjligt
att erbjuda plats i ett särskilt boende
inom tre månader att jämföra med
åren 2009 - 2010 då man fick vänta
på en plats i boende mellan ett halvt
till 1 år.

Överst från vänster: Iris Dimitri (v), Gunnel Eriksson (s), Valborg Fältholm (s),
Desiré Arvidson-Simonsson (m) ers. Nederst från vänster: Fredrik Nilsson (m),
Eva-Lena Lyckholm (v), Rita Poromaa (s), Roland Nirlén (s), Steve Ärlebrand
(s).
kommuner under juni. Det nya
verksamhetssystemet förväntas
förutom att förbättra möjligheten
vid redovisning av statistik också
innebära väsentliga förbättringar
för myndighetsutövning och
verkställighet inom socialtjänsten.
Under 2011 har ett flertal studiecirklar
i meänkieli genomförts. Intresset för
dessa cirklar har varit stort. De som
framförallt genomfört en studiecirkel
är personal inom handikapp- och
äldreomsorg, även om inbjudan gått
till all personal inom socialtjänsten.
Måluppfyllelse
MEDBORGARE
Inom socialnämndens
ansvarsområden och med fokus på
att barn och ungdomar skall ha en
hälsosam uppväxt är samverkan
och evidensbaserade metoder
vägledande. Samverkan med
skola och landsting har resulterat
i utarbetade rutiner och riktlinjer
både lokalt och regionalt. Nationellt
rekommenderade metoder för
utredning gällande barn/ungdom/
vuxen används vid alla utredningar.

Nationella riktlinjer gällande stroke,
demens, schizofreni samt missbruk
och beroendevård har under året
implementerats genom utbildning,
Förvaltningen har under våren
handledning och arbetsmetoder.
2011 deltagit, tillsammans
Inom vård och omsorgsboenden har
med Piteå, Älvsbyn, Pajala
två kvalitetsregister införts, Senior
och Jokkmokk i upphandling
alert och Palliativa registret. Syftet
av nytt verksamhetssystem för
är att genom analys av resultat
socialtjänst. Piteå kommun slutförde
kvalitetssäkra och få systematik
upphandlingen för samtliga
i förebyggande arbetssätt på
80 VERKSAMHETSBERÄTTELSER

individnivå. Under året har ett
arbete startat med inriktningen
att kvalitetsutveckla stödet till
våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnat våld samt män som utövar
våld. Ett lokalt handlingsprogram och
ett samverkansavtal har arbetats
fram tillsammans med ansvariga
samhällsaktörer i samhället.
Socialtjänsten har även utarbetat
en handlingsplan med syfte att
förebygga våld i nära relationer.
Verksamheter har under 2011
systematiskt informerat och
kommunicerat om möjligheten
att lämna synpunkter/klagomål.
Inlämnade synpunkter/klagomål
har ökat med ca 100 % under 2011
jämförelse med 2010, från 27 till 55
inkomna synpunkter/klagomål.
TILLVÄXT OCH UTVECKLING
Projektering och planering inför
byggandet av framtidens äldreboende
pågår i samverkan med berörda
aktörer.
INTERN EFFEKTIVITET
Metoden Kostnad Per Brukare
(KPB) utifrån intern effektivitet ger
information om prestationer och
kostnader i vården och omsorgen,
något som i sin tur ger ett bättre
underlag för styrning, uppföljning,
utveckling och förbättring av
verksamheten. Redovisning
från Kostnad per Brukare är
vägledande vid planering och
genererar en kostnadseffektiv och
rättvis resursfördelning inom hela
förvaltningen. Vid redovisning 2011
framkom behov av att säkerställa

och kvalitetssäkra datainsamlingen
både avseende insatser och
ekonomiska rapporter samt utveckla
kontoplan och insatstyp, vilket har
påbörjats. Övrig utveckling som
påbörjats utifrån analys är stöd och
handledning till chefer i arbetet med
förbättringsåtgärder.
Kompassen är en enkätundersökning
som genom resultatet kopplar ihop
kostnadsuppföljning i Kostnad
Per Brukare(KPB) med resultatoch kvalitetsindikatorer från
Kompassen. Svarsfrekvensen vid
2011 års undersökning var 60
%. Måtten är en sammanvägning
av kvalitetsindikatorerna via
enkätundersökningen och
produktiviteten via KPB och
redovisas i väl godkänt, godkänt och
icke godkänt. Analys av resultat som
redovisats 2011 visar att vård och
omsorgsboende inom äldreomsorg
får godkänt, hemtjänst godkänt och
dagverksamhet väl godkänt. Inom
Handikappomsorgen är resultaten
gällande boende för psykiskt
funktionshindrade väl godkänt,
gruppbostad icke godkänt och
boendestöd väl godkänt.
Socialstyrelsens Äldreguiden
bygger på enkäter, granskning
av kommuners webbplatser
och uppgifter från register om
läkemedelsförskrivning och
äldreomsorg. Öppna jämförelser
är en nationell databas som byggs
upp genom inlämnad data från olika
aktörer och ger indikatorbaserade
jämförelser av kvalitet och
resursförbrukning inom hälso- och
sjukvård, socialtjänst och folkhälsa.
Ett viktigt förbättringsområde
för socialtjänsten i Gällivare är
ökad delaktighet för enskilda vid
upprättande av genomförandeplan
på individnivå. Vi arbetar systematiskt
med att kvalitetssäkra den statistik
som efterfrågas nationellt och
inrapporteras enligt lag om officiell
statistik . För tredje året genomfördes
bemötandeundersökningen under en
vecka i maj i alla verksamheter och
resultatet visar att 98 % ansåg att de
blev bra bemötta.
MEDARBETARE
Arbetet med åtgärder utifrån
medarbetarundersökningens
resultat från 2009 är igångsatta i
alla verksamheter. 76 % ansåg att

deras kompetens togs tillvara, målet
var 80 %. Åtgärder har genomförts/
påbörjats genom upprättande
av Individuella utvecklingsplaner
utifrån Resultat och
Utvecklingssamtal(RUS) Hospitering,
handledning och utbildning. 72
% ansåg att arbetsmiljön var
bra, målet var 80 %. Åtgärder
som genomförts/påbörjats är
införande av FAS avtalet, planering
av insatser i arbetsmiljöarbetet
med stöd av ”Arbetsmiljö och
kompetensutvecklaren”, ”Bättre
arbetsmiljö för alla medarbetare”
och ”Skyddsombudets och
chefens roll i arbetsmiljöarbetet.
74 % ansåg att det fanns en
gemensam verksamhetskultur,
målet var 80 %. Många uppgav
att verksamhetskultur behövde
definieras vilket är en åtgärd samt
även värdegrundsarbete. Chefer
och administrativ personal upplevde
sin arbetsbelastning som orimlig.
En omvärldsanalys gällande andra
kommuners organisation och stöd
för ledning och administration har
genomförts 2011. Resultatet blir en
del i underlag för fortsatt arbete.
EKONOMI
Metoden Kostnad Per Brukare utifrån
ekonomi ger en tydlig beskrivning
av verksamheten ekonomiskt och
ett underlag för förbättringsarbete.
Metoden används för tredje året
inom socialtjänsten i Gällivare och
visar exempelvis att de flesta med
insatser kostar mellan 0 – 500 000
kr, 19 enskilda kostar mellan 1,5 –
2 miljoner och tre enskilda kostar

Nettokostnader inkl kapitalkostnader
Politisk verksamhet
Vård- och omsorg
Varav övergripande verksamhet
Varav bemanningsenhet
Varav individ- och familjeomsorg
Varav rehab- o sjukvårdsenhet
Varav korttidsvård
Varav äldreomsorg inkl intraprenad
Varav handikappomsorg
Särskilt inriktade insatser
Flyktingverksamhet
Summa
Budget
+ Överskott / - Underskott
Nettoinvesteringar

Socialnämnden
över 2 miljoner. Inom äldreomsorg
kan man se att kostnaderna minskat
från 348 097 kr till 323 312 kr
per enskild. Antal enskilda med
funktionsnedsättning som kostar
över 1 miljon kronor har ökat med
3 stycken. En hemtjänsttimme i
beräknas till 391 kr och en plats på
vård och omsorgsboende beräknas till
1 575 kr/dygn. Under 2012 påbörjas
införandet av Kostnad Per Brukare
även inom Gemensam biståndsenhet
dvs myndighetsutövningen.
Omvårdnadsbehovsmätning (OBM)
är en metod för att samordna behov
och resurser där resurserna styrs till
den enskilde. Metoden används vid
varje in- och utflyttning på vård och
omsorgsboende samt vid förändring
som medför funktionsnedsättning.
Metoden användes vid 368 tillfällen
under 2011 och medförde att
resurser omfördelades inom vård och
omsorgsboenden.
Socialnämnden redovisar ett
underskott på 802 tkr. Främsta
orsaken till underskottet beror
på den tillfälliga utökningen av
korttidsboendet. Handikappomsorgen
uppvisade också ett underskott pga
en stor ökning av antalet timmar
för personlig assistans. Även
äldreomsorgens särskilda boende
visade underskott som till viss del
beror på den ökade vårdtyngden
bland äldre.

2011
778
383 034
11 611
12 026
30 662
20 265
17 798
199 354
91 318
166
166
383 978
383 176
-802

2010
586
372 683
18 613
11 466
31 978
20 064
9 259
194 950
86 353
0
0
373 269
373 880
611

2009
526
361 357
14 415
11 371
35 756
20 083
6 847
189 104
83 781
4
4
361 887
372 063
10 176

77

42

166
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Socialnämnden
Verksamhetsmått/Nyckeltal
Familjehem barn och unga
Antal vårddygn
HVB-placeringar barn och ung
Antal vårddygn
HVB-placeringar vuxna missbruk
Antal vårddygn
Enskilda med LSS beslut, mätdag 1 okt
Daglig verksamhet, antal
Boende vuxna, antal
Nettokostnad per boende LSS vuxna enl KPB kr
Nettokostnad per antal daglig verksamhet LSS enl KPB kr
Enskilda med personlig assistans
LASS kommunala, antal
LASS externa (ej kommunala), antal
Nettokostnad per brukare kommunal LASS enl KPB kr
Nettokostnad per brukare extern LASS enl KPB kr
Enskilda med hemtjänstinsats, mätdag 1 okt
Antal utförda timmar
Nettokostnad per timme enl KPB kr
Antal platser i äldreboende, mätdag 1 okt
Nettokostnad per boende enl KPB kr
Platser i särskilt boende socialt stöd, antal
Nettokostnad per boende enl KPB kr
Enskilda med boendestöd
Antal utförda timmar
Nettokostnad per timme enl KPB kr
Täckningsgrad vård- och omsorg %

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Socialnämndens verksamheter
är starkt beroende av samhällets
förändringar. Det som främst
påverkar planeringsförutsättningarna
inom verksamhetsområdet under
de kommande åren är påverkan
av samhällsomvandlingen,
utvecklings- och samverkansfrågor
med Norrbottens läns landsting
inte minst gränssnittet inom
olika verksamhetsområden inom
socialtjänsten, behov av bostäder
för äldre, förändringar i lagar
och föreskrifter och kommande
huvudmannaskapsförändring för
hemsjukvården.
En stor utmaning för socialnämnden
är att staten genom nationella
riktlinjer och stimulans i form
av medel kräver en kraftfull
kunskapsutveckling inom
socialtjänsten. Detta ställer
stora krav på ledarskap och
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2011
8 167

2010
6 892

2009
6 620

1 982

2 372

4 529

2 232

4 608

2 248

52
41

52
40
1 196 470
276 837

50
41
1 029 665
296 692

20
18

21
18
351 483
306 822
390
120 605
391
306
572 364
28
526 695

366
115 070
443
301
612 835
28
655 540

12 180
349
11,9

10 837
363
12,2

244

306
28

11,9

arbetsorganisation, vilket också
innebär tillfälliga kostnadsökningar
inom området.
Socialnämnden har tillsammans
med de övriga kommunerna inom
Kraftfält Norr (Gällivare, Pajala,
Kiruna, Jokkmokk) beviljats 400 tkr i
utvecklingsmedel från länsstyrelsen
för att förstärka stödet till kvinnor och
barn som blivit utsatta eller bevittnat
våld. Samtliga kommuner arbetar
med ViNR (våld i nära relationer)
och för att få spetskompetens inom
området har kommunerna planerat
att gå ihop för att gemensamt arbeta
med ViNR. Genom att kartlägga och
samla den gemensamma kunskap
som finns kan hjälpbehövande
kvinnor och barn erbjudas ett större
utbud av insatser.
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Socialnämnden
Socialnämndens styrkort 2011
Måluppfyllelse
 Medborgare
 Tillväxt och utveckling
 Intern effektivitet
 Medarbetare
 Ekonomi

Teckenförklaring
 Delvis uppfylld nivå
 Helt uppfylld nivå
 Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning

Mål
 Hälsosam uppväxt

Mått
Norrbus är implementerad.

 Gällivaremodellen är
utarbetad.
—Bra liv mellan ungdom
och ålderdom

MEDBORGARE
MEDBORGARE

 Trygg ålderdom

Kommentar
En riktlinje mellan kommun och landstinget för att
samordna insatser kring barn och unga och deras
familjer som är i behov av stöd från flera aktörer.
Gällivaremodellen är utarbetad som en gemensam
arbetsmodell mellan socialförvaltningen och skolan.

—Arbetet med implementering
av nationella riktlinjer är
påbörjat.
 383 registrerade
riskbedömningar

Information och arbeten har genomförts och påbörjats
utifrån Nationella riktlinjer gällande demens, stroke,
schizofreni samt missbruk- och beroendevård.
Kvalitetsregistret Senior alert ger underlag för
effektiva vårdprocesser och systematiska
förebyggande arbetssätt. Riskbedömningar och
åtgärder registreras och inom socialtjänsten visar
registreringarna att risk för fall är störst därefter
undernäring och lägsta risken gäller trycksår.

—156 läkemedelsgenomgångar

Rutin för läkemedelsgenomgångar upprättad i
samverkan med landstinget.

genomförda.
 Täckningsgraden för 2011 var
64,74 % och prestationskravet
uppnåddes.

Redovisning av vård i livets slutskede utifrån tolv
kategorier som registreras i kvalitetsregistret
Palliativa registret . Landsting och kommun
registrerar i samma register.

 2011 erbjöds 133 enskilda
80+ besök av socialtjänsten, 76
tackade ja och 57 tackade nej.
Rutin och checklista
utarbetade.
 Informationsträffar
genomförda.

338 personer var 80+ 2011. Uppsökande hembesök
fortsätter under 2012. En tjänst om 50 % kommer att
arbeta med detta.
Rutinhandbok och checklista är utarbetad och
kommunicerad. Informationsträffar har genomförts.

 Trygg och rättssäker
socialtjänst.

 55 inkomna
synpunkter/klagomål samt 4
tillsynsbesök av
Arbetsmiljöverket under 2011.

Utveckling pågår.

 Medborgarna är
delaktiga och har möjlighet
att påverka.

 Utöka möjligheten att lämna
in synpunkter och klagomål

Information om rutinen har genomförts i
socialtjänstens verksamheter. Ökning av inlämnade
synpunkter/klagomål 100%

 Kvalitetsutveckla stödet
till våldsutsatta kvinnor
och barn som bevittnat
våld samt män som utövar
våld
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Socialnämnden

INTERN
EFFEKTIVITET
INTERN
EFFEKTIVITET

Mål

EKONOMI
EKONOMI

Kommentar

 Kvalitetssäkra insatsvolymer
och kostnader

 Kostnadseffektiv resursfördelning.

Systematiskt kvalitetsarbete

Redovisning av kvalitets-nyckeltal,
 Kompassen, Äldreguiden och
öppna jämförelsers resultat
 Bemötandeundersökningen resultat
visade att 98 % var nöjd med
bemötandet.
 Utvärdering genomförd.

Socialnämnden arbetar enligt
verksamhetsstyrnings- och
planeringsprocessen

 Resursfördelning utgår
från KPB, OBM och
budgetuppföljning
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Mått

Redovisning av KPB (kostnad per brukare)
till socialnämnd samt ansvariga inom
socialtjänsten är genomförd och åtgärder
planerade.
Kvalitetsnyckeltal för 2011 är ej
sammanställd nationellt.
Kompassen, Äldreguiden och öppna
jämförelser är redovisad.
Årlig undersökning i samtliga
verksamheter inom socialtjänsten.
Kommunövergripande utvärdering
genomförd.

 Redovisning av KPB.
 Kostnader/insatsvolymer
 Vård och omsorgsboende inom
äldreomsorg 1575 kr/brukare/dygn.

Redovisning av KPB till socialnämnd och
förvaltning. Ex på analys och åtgärd av resultat:
handikappomsorgen har i uppdrag att minska
kostnader inom LSS.

 Plats på gruppbostad för
funktionnedsatta 3278
kr/brukare/dygn.
 Hemtjänsttimme 391 kr/brukare.
 Daglig verksamhet för
funktionsnedsatta (LSS) 1889
kr/brukare/dag.

Jämförelse har gjorts med riket och med de
kommuner som är med. Vi ligger både medel
och hög nivå.

 Överföring av kostnader till annan
verksamhet genomförd.
 Förtätning av gruppbostäder och
avveckling av gruppbostad.
 OBM (Omvårdnadsbehovsmätning)
Under 2011 gjordes 368 OBMskattningar.

Resurser fördelades inom verksamheterna
utifrån skattningsresultat. Fortsatt utveckling av
OBM metoden är planerad.

 Kontinuerliga budgetuppföljningar

Månatliga budgetuppföljningar och fördjupade
kvartalsvis har genomförts under året av
ekonom.
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Verksamhetsberättelser
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Gällivare Energi AB
Gällivare Energi AB
Ordförande: Steve Ärlebrand
Antal ledamöter: 5
VD: Stefan Savonen
Uppdrag
Föremålet för bolagets verksamhet
är att på affärsmässig grund bedriva
energiverksamhet genom produktion
och handel av el och fjärrvärme,
distribution av fjärrvärme samt
annan därmed förenlig verksamhet.
Bolagets syfte är att främja
Gällivare kommuns utveckling inom
energiförsörjningsområdet. Bolaget
skall bistå kommunen i det praktiska
handhavandet av kommunens
krafttillgångar och i fråga om
energiförsörjningen inom kommunen.
Årets viktigaste händelser
2011 var ett händelserikt år i bolagets
historia. Namnbytet till Gällivare
Energi AB och invigningen av det
nya kraftvärmeverket var mycket
viktiga händelser. Under året har
också ny styrelse och ny VD tillsatts.
Organisationsöversynen som
påbörjades under hösten är också en
viktig händelse för bolaget och dess
anställda.
Måluppfyllelse
MEDBORGARE/ KUNDER
2012 har informationsträffar med våra
kunder hållits och inlämning av data
till Svensk Fjärrvärme, för bedömning
av verkningsgrad och måluppfyllelse
skett. Driften av anläggningarna har
upprätthållits enligt plan.
TILLVÄXT OCH UTVECKLING
2012 genomfördes ett öppet hus
aktivitet och vi har även varit
aktiva i annonsering för att sprida
positiva budskap om Gällivare
Energi. Vi är också en aktiv
part i planeringsprocessen för
översiktsplanen och medverkar vid
ägardialoger.
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Stefan Savonen

Steve Ärlebrand

INTERN EFFEKTIVITET
I samband med övertagande
av det nya kraftvärmeverket
påbörjades framtagande av
driftoptimeringsrutiner och riktlinjer,
detta arbete kommer att fortgå
löpande.

ökat, jämfört med tidigare
år, och budgeten för 2011.
Leasingkostnader och
räntekostnader medför även dessa
högre finansiella kostnader för
verksamheten än budgeterat. Låga
elpriser och elcertifikatpriser bidrar
även dessa till resultatet för 2011.
Genom att använda tidigare års
överavskrivningar uppnås ett 0
resultat för 2011.

MEDARBETARE
Gällivare Energi påbörjade 2011
en omorganisationsprocess vilken
kommer att vara helt färdig våren
2012. Utvecklingssamtal med
medarbetarna påbörjades för de
delar där omorganiseringen sjösatts
under 2011. Styrelsen har deltagit i
styrelseutbildningen ”Ett samtal om
Fjärrvärme”. Samtliga medarbetare
har genomgått första hjälpen
utbildning under hösten 2011.
EKONOMI
Under 2011 har åtgärder vidtagits för
att stärka soliditen. Åtgärder såsom
prisjusteringar, bränsleupphandlingar
och kostnadsminskningar inom
drift och underhåll är genomförda.
Resultatet av dessa åtgärder
kommer tidigast att påverka
soliditeten för 2012.
Ekonomiska resultat
Det ekonomiska resultatet för 2011
visar ett resultat före nyttjande av
överavskrivningar på
-14,1 Mkr och det beror på ett
flertal faktorer. Varm väderlek under
sommar/höst 2011 har bidragit
till minskad värmeförsäljning
på motsvarande 9 Mkr jämfört
med ett normalår. I och med nya
kraftvärmeverket så har även
drift och underhållskostnaderna
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Osäkerheterna kring väderleken,
el- och elcertifikatpriserna är
marknadsrisker som är direkt
resultatpåverkande och svåra
att bedöma årsvis. Långsiktiga
bedömningar av medelnivåer
under längre tidsperioder är mer
predikterbara och är för denna typ av
långsiktig verksamhet avgörande.
Under året har GEAB inte
erhållit några finansiella tillskott,
koncernbidrag eller utdelningar
från ägarna. GEAB har sålt 2 st
jordbrukstraktorer från torvtäkten
i Yrttivaara. Under året har
kraftvärmeverket anläggningsförts
och de första avskrivningarna har
resultatförts 2011.
Den finansiella risken har ökat
eftersom stora investeringar
genomförts. För att säkra och
prediktera räntekostnaderna
lades under tidigare år positioner
i ränteswapar vilka löper under
många år framöver.

Gällivare Energi AB
Resultaträkning
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Aktieägartillskott, givna
Koncernbidrag, erhållna
Koncernbidrag, givna
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat

2011
118 328,5
-102 921,6
-15 689,1
-282,2
237,0
-14 019,7
-13 782,7
0,0
0,0
0,0
-14 064,9
3 629,0
-10 435,9

2010
114 559,0
-95 044,3
-13 561,0
5 953,7
86,0
-4 532,2
-4 446,2
0,0
0,0
0,0
1 507,5
-44,9
1 462,6

2009
97 825,0
-77 163,0
-12 006,0
8 656,0
39,6
-4 425,5
-4 385,9
0,0
0,0
0,0
4 270,1
-977,0
3 293,1

Balansräkning
2 011,0
2 010,0
2 009,0
Anläggningstillgångar
368 849,7 360 131,0 309 490,0
Omsättningstillgångar
31 874,2 61 057,1 28 063,0
Summa tillgångar
400 723,9 421 188,1 337 553,0
Eget kapital
13 334,1 23 770,6 22 692,0
Avsättningar
4 954,4
8 600,0
8 344,0
Långfristiga skulder
339 986,8 345 047,1 264 539,0
Kortfristiga skulder
42 448,8 43 770,0 41 978,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 400 724,1 421 187,7 337 553,0
Nyckeltal
Soliditet
Försäljning Värme GWh
Försäljning El GWh
Antal villakunder

2011
3
148
27
1 557

2010
6
163
9
1 497

2009
7
153
1 366

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Gällivare Energi AB ställs under de närmaste åren inför nya utmaningar.
Intrimning och driftoptimering av vår nya kraftvärmeanläggning
sker fortlöpande och under det närmaste året intensifieras arbetet.
Samhällsomvandlingen innebär stora utmaningar för verksamheten. Vi
behöver utreda och utveckla metoder inom distributionsområdet. Detta för
att kunna möta efterfrågan på fjärrvärme, från nya bostadsområden och
fastigheter med lägre värmeförbrukning än befintligt bestånd.
Gällivare energi AB styrkort 2011
Måluppfyllelse
 Medborgare/Kunder
 Tillväxt och utveckling
 Intern effektivitet
 Medarbetare
 Ekonomi

Teckenförklaring
 Delvis uppfylld nivå
 Helt uppfylld nivå
 Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning
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Gällivare Energi AB

MEDBORGARE/
MEDBORGARE/
KUNDER
KUNDER

Mål

TILLVÄXT &
UTVECKLING

Kommentar

 Resurssnål värme- och
energileverans på ett
miljömässigt hållbart sätt.

Verkningsgrad och miljövärde enligt Svensk Fjärrvärmes
standard.

 Säkerställa leverans dygnet
runt.

Leveransstopp
Panna 212 timmar 93,36 %
Turbin 734 timmar 90,87%,
 Kunderna ska få möjlighet
att komma med synpunkter och
klagomål enligt REKO.

 Delaktighet, kundenkäter.

Uppföljning sker hösten 2012, då resultatet
redovisas.

Två informationsträffar har hållits för
villakunder och övriga kunder.

 Vara en positiv förebild för
invånare och näringsliv.

 Sprida positiva budskap
om Gällivare Energi.

Öppet Hus har hållits. Annonsering för att informera
omgivningen om vår verksamhet.

 Delaktighet

 Delaktighet i ett tidigt
skede vid planeringsprocessen för översiktsplanen.
 Samverkan genom
ägardialog 2 ggr per år.

Vi deltar i planeringsprocessen.

 Aktiv medverkan och
samverkan med ägaren.

INTERN
EFFEKTIVITET
MEDARBETARE
MEDARBETARE

EKONOMI
EKONOMI
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Mått

 Driftoptimera och kvalitetssäkra verksamheten för
att minska värme- produktionskostnaden.

Vi medverkar i dialogen.

 Fastställda rutiner för
driftoptimering.

Kontinuerlig process som
är påbörjad.

 Medarbetarna ska anse att
Gällivare Energi är en attraktiv
arbetsgivare och en trygg
arbetsplats.
 Säkerställa styrelsens kompetens.

 4 genomförda utvecklingssamtal
och upprättande av
utvecklingsplaner.

 Trivsam arbetsplats

Hälsofrämjande aktiviteter.
 Hälsoundersökning för nyanställda.
Medarbetarundersökning ej
genomförd.

Första hjälpen utbildning har hållits för
samtliga. Hälsoundersökning för
nyanställda sker fortlöpande.
Medarbetarundersökning är inte utförd på
grund av omorganisation.

 Budget i balans

 Soliditet + 3 %. 2011.
Resultat – 10,4
-9 mkr. I minskad
värmeförsäljning jämfört med ett
normalår.

Soliditeten har minskat 2011 med
3 procentenheter jämfört med 2010.
Minusresultat redovisas för året. Minskad
värmeförsäljning pga. klimatet. Ökade drift
och underhållskostnader pga. nya
kraftvärmeverket.
Prisjusteringar samt minskade kostnader
för bränsle samt drift & underhåll är
genomförda.

 Styrelseutbildning
genomförd.
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Fyra utvecklingssamtal och
utvecklingsplaner är utförda. Resterande
genomförs senast under februari månad
2012.
Styrelsen har varit på en styrelseutbildning.

Matlaget i Gällivare AB
Matlaget i Gällivare AB
Ordförande: Anna-Karin Hogeland
Heneskär
Antal ledamöter: 5
VD: Annchatrin Haglund
Uppdrag
Matlaget i Gällivare AB ska erbjuda
välsmakande, näringsriktig och
prisvärd mat till barn, ungdomar,
sjuka och äldre inom Gällivare
kommun och Norrbottens Läns
Landsting.
Årets viktigaste händelser
Höstterminen 2011 inleddes ett
samarbete med gymnasieskolans
lärlingsprogram i form av
arbetsplatsförlagd utbildning
hos Matlaget AB. Matlaget
ansökte tillsammans med
Gällivare kommun till nationella
projektet Fokus Matglädje som
anordnas av Jordbruksverket och
Hushållningssällskapet. Ansökan
godtogs och Gällivare kommun blev
en av de 35 utvalda kommunerna i
Sverige. Målet är att vi tillsammans
ska skapa Sveriges bästa
måltidsmiljöer och skolmåltider i
kommunens alla skolor.
Måluppfyllelse
MEDBORGARE
Bolaget ska bidra att förbättra
folkhälsan genom att vi i vår
matproduktion arbetar med att
byta ut produktgrupper med
smakförstärkare så att vi når målet
att eliminera sådana produkter.
Upphandlig bör ske så att vi ökar
våra ekologiska och närproducerade
produkter. Vi ska tänka långsiktigt
och hållbart där våra kunder ska veta
vad maten innehåller och att maten
är så ren som möjligt.

Annchatrin Haglund
genom kalla till möten vid större
verksamhetsförändringar i bolaget.
Vi driver ett kontinuerligt
förändringsarbete utifrån
behoven, därför är personalens
kompetens viktigt. Vi kvalitetssäkrar
verksamhetens genom att följa
och redovisa leveranser, antal
reklamationer och vilka åtgärder som
genomförts till kund för att förbättra
produktionskedjan.
MEDARBETARE
Medarbetarna i matlaget ska kunna
påverka sin arbetssituation och trivas
på sin arbetsplats. För att de ska
kunna känna det är det viktigt att
ge dem rätt förutsättningar såsom
modern utrustning, utbildning, god
självbild för att öka yrkesstoltheten.
Andra delar är att arbeta med
hälsofrämjande aktiviteter för att må
bättre fysiskt och psykiskt. Initiativ
till hälsofrämjande aktiviteter av
olika slag uppmuntras. Vi erbjuder
praktikplatser för gymnasieelever
för att stärka den framtida
kompetensförsörjningen och att
Matlaget är en attraktiv arbetsgivare.
100% av uttagna dagar av
föräldraledighet nyttjades av männen
i Bolaget under 2011.

EKONOMI
Målet är att säkerställa bolagets
kompetens för att utföra sitt uppdrag
med god kvalitet. Ekonomiska
uppföljningar, månadsbokslut och
nyckeltal redovisas månadsvis till
styrelsen.
Utbildningsinsatser genomförs
utifrån de behov som uppstår.
Underhålls avtal med
servicetekniker finns för att hålla
maskinparken i gott skick, minimerar
akuta uttryckningar som kostar
mycket. Att se mer långsiktigt på
investeringar är en förutsättning för
en modern maskinpark i ständig
utveckling. Alla utgifter skall
finansieras av intäkter, avtalen mot
kund är justerbara så att avgifterna
följer kostnaderna.
Ekonomiska resultat
De förbättrade och utvecklade
nätbaserade kostprogrammen som
vi använder, beställning, uppföljning
och produktionsplanering har i
största grad hjälpt företaget till en
god ekonomisk hushållning. Vi kan
helt enkelt fokusera på det vi ska
göra och är bra på.

INTERN EFFEKTIVITET
Matlaget har ambitionen att vara
en del i arbetet med samverkan
gentemot ägaren och ska därför
vara delaktig när ägaren kallar.
Bolaget är också drivande för att få
till stånd en fungerande samverkan
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Matlaget i Gällivare AB
Resultaträkning
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner, överavskrivningar
Aktieägartillskott, givna
Koncernbidrag, erhållna
Koncernbidrag, givna
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat

2011
28 119
-26 393
-365
1 361
15
-31
1 345
-1 185

2010
28 127
-26 440
-364
1 323
0
-30
1 293

160
0
160

1 293
0
1 293

21
0
21

Balansräkning
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

2011
2 318
6 479
8 797
3 562
1 185
0

2010
2 600
4 595
7 195
3 402

2009
2 964
3 832
6 796
2 109

4 050
8 797

0
0
3 793
7 195

0
16
4 671
6 796

Nyckeltal
Soliditet (%)
Avkastning på eget kap. (%)
Res. efter finansnetto (Tkr)
Medeltal anställda (st)

2011
50
30
1 345
25

2010
47
38
1 293
30

2009
31
1
21
29

Matlaget i Gällivare AB styrkort 2011

Måluppfyllelse
 Medborgare
 Intern effektivitet
 Medarbetare
 Ekonomi
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Teckenförklaring
 Delvis uppfylld nivå
 Helt uppfylld nivå
 Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

2009
30 060
-29 620
-382
58
4
-41
21

Framtidsperspektiv &
utvecklingsområden
Utvecklingen inom Matlaget AB
påverkas i största grad av samhället
i övrigt. Däribland att ett stort antal
elever försvinner från skolorna vilket
innebär att portionsantalet sjunker
och vi drar ner på produktionen.
Mottagningsköken på skolor och
förskolor är i behov av upprustning
och bolagets övriga lokaler
och utrustning kommer behöva
restaureras de närmaste åren.
Detta ger oss möjlighet till
nytänkande i verksamheterna och
att hitta nya lösningar, däribland att
se över gemensamma lösningar och
vad vi kan göra för att förbättra och
utveckla våra verksamheter.
Frågeställningar som huruvida
produktionen ska läggas ut
på flera mindre kök eller om
produktionsköket ska rustas upp
och behålla mottagningsköken är
aktuella. Även en genomgång kring
var arbetsinsatserna ska finnas
och om det är möjligt att dra ner på
antalet transporter om en gemensam
planering görs i framtiden.
I framtiden måste Matlaget AB
synliggöra sin kompetens som en
slagkraftig och efterfrågad produkt
för såväl Gällivare kommun som
Norrbottens Läns Landsting.

Matlaget i Gällivare AB

INTERN
EFFEKTIVITET

MEDBORGARE
MEDBORGARE

Mål

MEDARBETARE
MEDARBETARE

Kommentar

—Produkter med smakförstärkare
finns inte i verksamheten.

Antal utbytta
produktgrupper redovisas
årligen.

Ren mat, ett mål vi vill nå men det kräver ett
ständigt uppföljningsarbete mot producenten och
vid nya upphandlingar

 Etisk och miljövänlig produktion

 9% ekologiskt i
produktionen

Måltidspolicy med hållbart fokus
Underlag för SOC och Skola klara, men ej antagna.

Kunderna har tillgång till bolagets
kostdatasystem 24 timmar om
dygnet.

100 % av beställningar
som sker i systemet.

24-timmars bolaget.
All måltidsbeställning sker elektroniskt via
MASHIE och är tillgängligt dygnet runt året om.

 Väl fungerande arbetsgrupper
tillsammans med kunder.

Antal genomförda träffar
årligen redovisas inte.

Viktiga forum att fånga in
synpunkter och idéer och informera om bolaget.
Broschyr om bolaget klar

 Kvalitetssäkra service utan
realkostnadsökningar

 Redovisa utfallet av samverkan.

 Kontinuerligt förändringsarbete
utifrån behov

 Leverans i tid, antal
reklamationer och åtgärder

Trivsel och delaktighet
Medarbetarna ska känna sig trygga
i sitt arbete.

EKONOMI
EKONOMI

Mått

God självbild.
Modern utrustning
Delaktighet/påverkan
Medarbetarna ska ha möjligheter
till att påverka sin arbetssituation.
Friskvård
Minska korttidsfrånvaro
Sjuktalet minskar jämfört med
föregående år.
Erbjuda praktikplatser för
gymnasieelever.

Säkerställa bolagets kompetens för
att utföra sitt uppdrag med god
kvalitet.
Ekonomi i balans
Alla utgifter i budget ska
finansieras av intäkter.

Bolaget deltar när styrelsen blir kallad.
Bolaget kallar ägaren vid större
verksamhetsförändringar.
Personalen har rätt kompetens för sina
arbetsuppgifter.

Utvecklingssamtal, antal upprättade
individuella utv. planer, uppföljningar av
medarbetarna vid
verksamhetsförändringar
Medarbetarnöjdhet redovisas inte.
 Medarbetarnöjdhet redovisas inte.

Öka antalet hälsofrämjande aktiviteter
jämfört med föregående år
Redovisa korttidsfrånvaron kvartalsvis.
 Sjuktal redovisas inte jmf. med
föregående år.
Antalet platser/antalet sökande redovisas
inte.

Antalet utb. insatser och
avvikelser redovisas inte.
Ekonomiuppföljning sker
månadsvis.
Utgifter finansieras av intäkter.
Månadsbokslut.

Utvecklingsarbete pågår ständigt
alltid med personalen i fokus
Medarbetarna medverkar till att
matlaget är en attraktiv arbetsplats.
Väl fungerande arbetsgrupper med
eget ansvar. Övertiden i bolaget är
mindre än|5 timmar per anställd och
år.
Svårt att få ut i personalgrupperna
Kan vara ett åldersstrukturerat
problem som är svårt att påverka
Själva styra över framtida
kompetensförsörjning, Praktikplatser
erbjuds när det finns möjlighet.

Vi har en god ekonomisk hushållning som
skapar utrymme för
verksamhetsutveckling.
Maskinpark är i gott skick.
Avtalen mot kund är prisindexjusterbara.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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TOP bostäder AB
TOP bostäder AB
Ordförande: Berne Selberg
Antal ledamöter: 5
VD: Märit Palo
Uppdrag
TOP bostäder ska vara ett
attraktivt boendealternativ i
Gällivare kommun. TOP bostäder
ska tillhandahålla goda bostäder
i välskötta fastigheter och
bostadsområden. TOP bostäders
verksamhet vänder sig främst
till befintliga hyresgäster, andra
kommuninvånare och inflyttare.
Årets viktigaste händelser
TOP bostäder har upphandlat
den första etappen avseende
allmän renovering i kv Sjöjungfrun.
Området är det enskilt största
bostadsområdet med 288
lägenheter.
Genom ny- och ombyggnad på
Enen har TOP bostäder tillskapat 26
lägenheter i ett trygghets-boende.
Det är 18 lägenheter om 1 rok och 8
lägenheter om 2 rok.
TOP bostäder har påbörjat projekt
för nybyggnation av 43 lägenheter
på område Forsheden.
Den 1 januari 2011 började den
Nya Allbolagen gälla vilken bl
a föreskriver att ett kommunalt
allmännyttigt bostadsaktiebolag:
• inte får ta emot ekonomiskt stöd
utan ska klara sig helt på egna
meriter
• ska arbeta med vinstsyfte
• ska inte arbeta enligt
självkostnadsprincipen
• har inte längre en
hyresnormerande roll
• ska betala borgensavgift till
kommunen för kommunal
borgen.
Kommunen ska lägga ett
avkastningskrav på bolaget,
kommunen får inte ålägga bolaget
olönsamma projekt eller olönsam
verksamhet.
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Stående från vänster: Ove Lindblom, Iris Martinsson, Jan Holma,
Frank Öquist. Sittande från vänster: Berne Sehlberg, Märit Palo,
Ove Haarala.
Måluppfyllelse
MEDBORGARE/ KUND
Genom om- och tillbyggnad på Enen
har 26 nya lägenheter tillskapats.
TOP bostäder gör analyser av de
intresseanmälningar som inkommer
och undersöker olika möjligheter till
nyproduktion av bostäder. Samtidigt
vill bolaget utöka underhållet i det
befintliga beståndet.
TILLVÄXT OCH UTVECKLING
Ett tillväxt och utvecklingsorienterat
arbetssätt är viktigt att vi får in den
arbetskraft som behövs i kommunen.
Bolaget har en policy för bl a för
arbetsförturer, dvs för arbetskraft som
flyttar in från annan kommun.
INTERN EFFEKTIVITET
TOP utarbetar och beslutar om en
underhålls- och investeringsplan
årligen. Planens styr verksamhetens
inriktning för året. Målet att kunna
utöka underhållet har högsta prioritet
för bolaget eftersom behoven är
stora. TOP har kontinuerliga möten
med FAB, LKAB:s bostadsbolag.
MEDARBETARE
TOP bostäder har en positiv
inställning till kompetensutveckling.
TOP bostäder erbjuder varierade
former av friskvård, som är godkända
av skatteverket.

EKONOMI
Eftersom bolaget fr.o.m. 1/1 2011
VERKSAMHETSBERÄTTELSER

måste klara sig helt på ”egna
meriter”, och inte tillåts erhålla några
bidrag från ägaren, måste budgeten
för respektive år vara i balans. De
resurser/hyresintäkter bolaget har
för respektive år ska användas så
optimalt som möjligt.
Ekonomiska resultat
TOP bostäder redovisar för
räkenskapsåret 2011 ett positivt
resultat före jämförelsestörande
poster med 20,1 tkr samt efter
jämförelsestörandeposter med 21
628,6 tkr. Posten jämförelsestörande
består av reavinst vid försäljning
av fastigheter samt en
nedskrivningspost av nyproducerad
fastighet Nya Enen.
Under 2011 försålde TOP bostäder
AB fastigheten Samariten 1,
med affärsbyggnad, till Konsum
Malmfälten vilket säkerställer att
livsmedelsaffär även fortsättningsvis
kommer att finnas i området, samt
bostadsområdet Granbacka till LKAB
vilket är ekonomiskt fördelaktigt för
bolaget.
Målsättningen för TOP bostäder
är att satsa och prioritera
underhållsåtgärder i våra fastigheter
För år 2011 uppgick posten
reparationer och underhåll till 22
mkr, en ökning med 1,6 mkr jämfört
med år 2010. Därutöver har TOP
bostäder satsat 33,1 mkr dels i

TOP bostäder AB
värdehöjande investeringsprojekt samt nyproduktion av fastigheten Nya Enen.
Nyproduktion har finansierats med lån motsvarande 72,16 %, resterande
investeringsprojekt har finansierats med egna medel.
I resultatet ingår inte de direkta kostnaderna för fastigheter ägda av Gällivare
kommun vilka förvaltas av TOP bostäder motsvarande 30 mkr, bestående
av faktiska fastighetskostnader som exakt motsvarar ersättningen från
kommunen.
Dessa faktorer sammantaget gör att vi bedömer att det ekonomiska resultatet
uppfyller måttet för god ekonomisk hushållning.
Resultaträkning
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Aktieägartillskott, givna
Koncernbidrag, erhållna
Koncernbidrag, givna
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat

2011
2010
2009
165 597 135 253 135 562
-113 155 -110 814 -111 004
-12 411
-18 796 -12 637
33 646 11 802 12 147
519
428
496
-12 537 -11 609 -12 342
-12 018 -11 181 -11 846

21 629
21 629

621
0
621

301
0
301

Tkr
Balansräkning
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Nyckeltal
Soliditet
Kassalikviditet
Hyresbortfall bost
Vakansgrad 31/12
Underhåll per kvm uthyrbar yta

Framtidsperspektiv &
utvecklingsområden
TOP bostäder arbetar kontinuerligt
med att undersöka olika alternativ
för nyproduktion av lägenheter.
Vi tittar på byggbar mark dels på
våra egna fastigheter, dels på
tomter i anslutning till våra befintliga
fastigheter. Fortsatt möjlighet
till nyproduktion är dock helt
avhängigt av bolagets ekonomiska
förhållanden.
TOP bostäders högst prioriterade
ambition är att kunna utöka
underhållet. För att få loss mer
pengar till planerat underhåll
så arbetar vi bl.a. med
energibesparande åtgärder som ska
sänka våra taxebundna kostnader.
Dessa åtgärder, t ex byten av
vitvaror, tvättutrustningar, el- och
värmeapparaturer/-aggregat görs
i den takt som ekonomin tillåter
eftersom den absolut största delen
av kostnaderna för dylika åtgärder,
för respektive år, måste bekostas
med respektive års intäkter.

2 011
2 010
2 009
389 056 386 552 391 240
47 347
14 338
12 952
436 403 400 890 404 192
69 894
48 265
47 644
322
384
807
322 526 315 632 320 263
43 661
36 609
35 478
436 403 400 890 404 192
2011
16,02
108,44
1,00
0,75
98,15

2010
12,04
39,16
0,93
0,77
97,76

2009
11,79
36,51
1,10
1,13
91,14

TOP bostäder AB styrkort 2011
Måluppfyllelse
 Medborgare
 Tillväxt och utveckling
 Intern effektivitet
 Medarbetare
 Ekonomi

Teckenförklaring
 Delvis uppfylld nivå
 Helt uppfylld nivå
 Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning
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TOP bostäder AB

INTERN
INTERNEFFEKTIVITET
EFFEKTIVITET

TILLVÄXTOCH
OCH UTVECKLING
UTVECKLING
TILLVÄXT

MEDBORGARE/ KUND

Mål

94

Mått

Kommentar

 Attraktiva bostadsområden,
källsortering, städade områden

 Redovisning av
hyresgästnöjdhet vid boinflytande konferens.

Har varit två boinflytandekonf.
Källsortering finns på 24 av våra 25
områden.

 Ägardirektiv: Tydligt uppdrag
från ägaren att nyproducera
bostäder utifrån behov.
Tillgodose behov: Tillhanda-hålla
bostäder.
Levande centrum: Förtätning av
befintligt bostadsbestånd.
 Hämta och lämna information på
hemsidan dygnet runt.
Bolaget ska ha en god dialog med
hyresgäster och
intresseorganisationer.

 1,3 % vakansgrad. 150 st
intresseanmälningar, 26st nya
lägenheter.

KF har 2011-11-07 beslutat att TOP kan
nyproducera bostäder på Forsheden.. På
Enen har tillskapats 26 nya lägenheter.

 Antal användare av hemsidan
är ca 2500 personer/månad. 300
felanmälan/månad.

Dialog med hyresgästerna vid
Boinflytande konferens.

 Tillhandahålla bostäder för
inflyttande arbetskraft.

 Arbetsförtur till 74st lägenheter
motsvarande 3,8 % av vårt
bostadsbestånd

TOP ger förtur till lägenheter till
inflyttande arbetskraft. Intyg från
arbetsgivare fordras.

 Kunna tillgodose behoven av
attraktiva bostäder.

 1 möte är genomfört under 2011.

I juni månad genomfördes ett möte
ang människor med problem i
boendet, repr från Ks deltog.

 Samråd/Strategimöten med
ägaren

0 strategimöten med ägaren är
genomförda.
 Redovisa resultat av verksamheten till ägaren 4 ggr/år.

Strategimöten med ägaren ej
genomförda, målet var att 2 möten
skulle genomföras. Resultat av
verksamheten redovisas kvartalsvis
enl Bolagsordningen och två ggr/år
enl Ägardirektiv.

 TOP bostäder ska samverka med
andra kommunala bolag, nämnder
och övriga intressenter inom
bostadssektorn.

 Dialogmöten är genomförda.

Genomfört möten med FAB och
LKAB .Möte den 17/6 med repr från
Ks, soc, gemensam bistånds-enhet
och SoT ang problem i boendet.

 Årlig investerings- och
underhållsplan utarbetas och
beslutas av styrelsen.
 Bidra till helhetssynen med
bolagets specialkompetens och
erfarenhet.

 Plan är utarbetad.

Styrelsen har 2011-02-23 godkänt
UH- och investerings-plan för 2011.

 Samverkansmöte TOP´s ledn och
Ks ordf och vice ordf i jan 2011.
Ordf och VD deltog i
lokalstyrgruppens möten i mars,
apr och i juni.

Styrelsen har 2011-02-23 godkänt
UH- och investeringsplan för 2011.
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TOP bostäder AB

EKONOMI
EKONOMI

MEDARBETARE
MEDARBETARE

Mål

Mått

Kommentar

 Säkerställa att medarbetarnas
kompetens är rätt för
arbetsuppgiften.

 100 % av medarbetarna. erbjuds
kompetensutveckling.

 TOP bostäder deltar i den
kommungemensamma
medarbetarundersökningen.

 Medarbetarnöjdheten mätes inte
och kan inte redovisas.

 Ge medarbetarna förutsätt-ningar
för friskvård/hälsovård/ andra
förmåner.

 Hälsotal, sjuktal redovisas
årligen.

Inför resp års början informeras
medarbetarna om möjligheterna till
friskvård.

 Intäkterna ska överstiga
kostnaderna

 Resultat 21,6 mkr.

Positivt resultat redovisas. Styrelsen
får ekonomisk rapport vid varje
styrelsemöte och ägaren får rapport
kvartalsvis enl Bolagsordningen.

 Minst 97% av bostadsbeståndet
ska vara uthyrt.

 97,25 % är uthyrt.

0,75 % vakansgraden redovisas till
styrelsen vid varje styrelsemöte och
kvartalsvis till ägaren.

 Minska energianvändningen.

 Underhålls- och investeringsplan
är framtagen där åtgärder
redovisas.
 Bolaget gör flera strategiska
inköp under året. Resultat
redovisas inte om det är fler än
tidigare år

Byten till energisnålare apparater,
utrustningar, aggregat, m.m.

 Bolaget gör fler strategiska inköp

RUS-samtal genomförts under det
första kvartalet. Vid bedömning av att
behov uppkommit av att fylla på
kompetens funnits så har det
genomförts.
Har anmält till kom. att vi vill delta i
den kommungemensamma medarbetarundersökningen. Tyvärr var det
ej tekniskt möjligt.

Inköp görs via ramavtal med HBV
och ramavtal med kommunen.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Malmfältens kraftverk AB
Malmfältens kraftverk AB
Ordförande: Roland Holmgren
Antal ledamöter: 5
VD: Stefan Hämäläinen
AB Malmfältens Kraftverk ägs till
50 % tillsammans med Kiruna
kommun. Bolaget bedriver inte någon
verksamhet och har i likhet med
tidigare år inte haft några anställda.
Avtal med tidigare markägare innebär
dock ett ekonomiskt åtagande
avseende fri kraft.

Ekonomi
Resultaträkning
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Aktieägartillskott, givna
Koncernbidrag, erhållna
Koncernbidrag, givna
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat

2011
131
-131

2010
118
-118

2009
87
-87

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Balansräkning
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

2011
595
0
595
580
0
0
15
595

2010
595
0
595
580
0
0
15
595

2009
595
0
595
580
0
0
15
595
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Revisionsberättelse
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Gällivare
kommun

