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INLEDNING

Årsredovisningens olika avsnitt
Målgrupper

Gällivare kommuns årsredovisning lämnas 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 och arbetsgruppen för balanserad styrning till kommunstyrelsen.

1. Inledning

I det första avsnittet beskrivs årsredovisningens struktur och därefter ger
kommunstyrelsens ordförande sin syn på året som gått. Vidare följer en kort beskrivning
av Gällivare kommun samt en organisationsöversikt. Därefter redovisas hur kommunens
kostnader och intäkter fördelas. Här finns också en översikt i siffror för de senaste fem
åren.

2. Förvaltningsberättelse

Det andra avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen som skall upprättas i enlighet med 4
kap i den kommunala redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen börjar med att
sammanfattningsvis värdera begreppet god ekonomisk hushållning mot bakgrund av
kommunens styrsystem samt en utvärdering av kommunens ekonomiska ställning.
Därefter redovisas måluppfyllelse för kommunens övergripande styrkort, uppdelat på de
fem perspektiven medborgare, tillväxt och utveckling, intern effektivitet, medarbetare och
ekonomi, vilka ligger till grund för kommunens balanserade styrkort. I perspektivet
ekonomi redogörs även för koncernförhållanden i kommunen.  

3. Räkenskaper

Under räkenskaper redogörs för det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens
verksamhet (resultaträkning), verksamhetens finansiering (kassaflödesanalys)
och den ekonomiska ställningen vid årets slut (balansräkning) samt drift- och
investeringsredovisning. Noter ger ytterligare förklaringar till poster som återfinns i ovan
uppräknade modeller. Därefter redogörs för 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 verksamheter sina respektive uppdrag,
kommenterar årets händelser, redovisar måluppfyllelse, samt ger sin syn på framtida
utveckling. Även de kommunala bolagen beskriver året på ett liknande sätt.
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Vi har blivit fler
Det är med stor tillfredställelse jag konstaterar att vi för tolfte året i rad håller en budget i balans. En titt på befolkningssiffrorna
för 2013 skänker om möjligt ännu större
glädje. För första gången på 20 år redovisas positiva siffror för Gällivare kommun,
med ett plus på 32 personer. Inflyttningen
är större än utflyttningen och under 2013
föddes fler barn än på många år.
Likt många andra glesbygdskommuner
råder en stor bostadsbrist i Gällivare. Ett
kraftigt ökat bostadsbyggande är ett absolut måste för att samhällsomvandlingen
ska fortskrida på ett tillfredställande sätt. I
dagsläget bygger LKAB 35 lägenheter på
Granbacka, men fler aktörer som bygger
och förvaltar måste till för att förstärka och
diversifiera utbudet av bostäder. Dels för
att möta det lokala behovet men också för
att möjliggöra en ökad inflyttning. Arbetet
med att bearbeta och knyta kontakter med
företrädare för byggbranschen har pågått
under lång tid och fortskrider med oförminskad kraft.

Från vänster: Kommunalrådet Tommy Nyström besöktes av landshövding Sven-Erik Österberg. Foto: Daniel Olausson, Mediatales.

Samhällsomvandlingen går in i en mer aktiv fas under
de kommande åren, där markfrågor och planering för
nybyggnationer är högt prioriterat. Detsamma gäller
arbetet med utvecklingsplaner för de tre områdena,
centrum, Vassaraälven och Repisvaara, som kommunens medborgare lyft fram som särskilt attraktiva under
projektet Nya Gällivare.
Byggandet av ett nytt äldreboende är under upphandling
och beräknat att stå färdigt under slutet av 2016. Det nya
boendet kommer att uppföras på marken där Forsgårdsvillorna stått och ersätter äldreboenden som ska avvecklas i Malmberget.
Restaureringen av det gamla stationshuset är genomförd och fastigheten fylls successivt med hyresgäster
och verksamheter. Som krona på verket invigs det nya
Laponia visitors center framåt höstkanten. Ytterligare ett
byggobjekt med koppling till Laponia är besökscentrat
”Snöfällan” i Stora Sjöfallet. Ett omfattande projekt i vår
vackra fjällmiljö som invigs under hösten.
Ett annat omfattande byggprojekt som startat under
2013 är Grand hotells utbyggnad. En imponerande
satsning i privat regi som också beräknas stå klart kommande höst. Det gånga året sålde kommunen det gamla
centralförrådet som omvandlats till en affärslokal. Den
nye ägaren har satsat på en totalrenovering som resulterade i utmärkelsen ”årets fastighet”.
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Samtliga fastigheter på elevhemsområdet i Malmberget
har planenligt avvecklats under 2013. I samband med
detta har en del nya vägdragningar genomförts för att
upprätthålla förbindelsen mellan västra och östra Malmberget.
Östra Malmberget kommer att vara kvar i framtiden och
i dialog med de boende i området har arbetet med en
utvecklingsplan påbörjats. Under den gånga hösten har
kommunen lagt extra resurser på att städa och snygga
upp i östra Malmberget, ett arbete som fortsätter under
2014.
I det stora hela kan 2013 sammanfattas som ett bra år
för Gällivare. Undantaget är dock bostadsbyggandet som
inte kommit igång i den omfattning som är nödvändig.
Min förhoppning är att vi i god anda och med gemensamma krafter ska komma framåt i snabbare takt med
utvecklingsarbetet. Tillsammans ska vi ytterligare öka
kommunens attraktion.

Kommunstyrelsens ordförande:

Tommy Nyström

Organisationsöversikt med fakta om Gällivare kommun
Fakta om Gällivare kommun
Gällivare är beläget tio mil norr om polcirkeln. I kommunen bor 18 339 invånare fördelat på tre tätorter och 36 byar, allt
på en yta om ca 16 000 kvadratkilometer. Geografiskt ligger Gällivare mitt i Norrbotten, Norrbottenskusten når man på
2-3 timmar med bil eller tåg. 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.

Politik
1 ledamöter i kommunfullmäktige (20 män, 20 kvinnor, 1 tomt mandat)
21 s - 7 v - 7 m - 2 ns - 2 skp – 1 mp – 1 sd (tomt mandat)

Organisation

Kommunens intäkter

Kommunens kostnader

Kommunens intäkter består till 66% av skatte- och
bidragsintäkter. Bidragssystemet omfördelar medel mellan
kommuner, så att alla kommuner skall ha lika förutsättningar.

Kommunens kostnader är till 79 % fördelade ut på äldreoch handikappomsorg samt barn och utbildning. Politisk
verksamhet står för knappt en procent av kommunens
kostnader.
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Fem år i sammandrag
FEM ÅR I SAMMANDRAG
Allmänt
Antal invånare 31 dec
- varav 0-6 år
- varav 7-15 år
- varav 16-18 år
- varav 19-64 år
- varav 65 år och äldre
Skattekraft, % av riksmedelskattekraften
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:
Kommunalskatt, kr
Landstingsskatt, kr
Begravningsavgift, kr
Resultat
Skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämningar, Mkr
Skatter och bidrag tkr/inv
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), %
Balans
Nettoinvesteringar, Mkr
Låneskuld, Mkr
Pensionsskuld (inkl ansvarsförbindelse), Mkr
Borgensåtaganden, Mkr
Låneskuld, pensionsskuld och borgen kr/invånare
Personal
Antal tillsvidareanställda
Antal årsarbetare
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2009

2010

2011

2012

2013

18 533
1 133
1 626
799
10 806
4 169

18 425
1 110
1 550
745
10 800
4 220

18 326
1 103
1 513
671
10 740
4 299

18 307
1 134
1 488
633
10 727
4 325

18 339
1 182
1499
559
10738
4361

105

107

108

113

114

22,33
10,40
0,27
33,00

22,33
10,40
0,28
33,01

22,33
10,40
0,28
33,01

22,33
10,40
0,28
33,01

22,55
10,18
0,28
33,01

960,3
51,8

984,9
53,5

980,7
53,5

995,8
54,4

1030,9
56,2

927,2
50,0
22,2

945,5
51,3
0,6

959,8
52,37
-3,1

966,5
52,8
-3,9

954,2
52,0
11,6

9,3
9,2

5,8
5,2

4,9
2,8

4,1
0,7

4,0
1,7

42,4
46,0

45,1
48,0

25,8
37,1

33,4
3,9

82,1
81,5

103,6%

104,2%

102,1%

102,7%

106,4%

47,2
30,0
632,6
765,5

44,2
10,0
617,0
941,3

33,8
0,0
684
983,1

72,5
0,0
696,6
1 024,6

112,1
0,0
739,3
1 000,1

77 164

85 118

91 155

94 209

94 847

1 578
1 513

1 455
1 394

1 431
1 374

1 427
1 377

1 431
1 374

Styrning och ledning
God ekonomisk hushållning
Mål för god ekonomisk hushållning enligt kommunfullmäktiges styrkort 2013:
”God hushållning som skapar utrymme för utveckling”. Det finns sju olika
mått för att mäta utfallet. På fem av sju punkter uppfyllde Gällivare kommun
målsättningen helt, och sammantaget ses därför kravet på god ekonomisk
hushållning som uppfyllt.

Utvärdering av ekonomisk ställning

De nyckeltal som valts för att beskriva kommunens ekonomiska ställning och
utveckling är soliditet, resultat, nettoinvesteringar och förpliktelser. Dessa har
valts för att visa ekonomisk styrka i dagsläget (som byggts upp under tidigare
år), utvecklingen de senaste åren (resultat, nettoinvesteringar), risker (borgens-åtaganden) och förpliktelser som skall betalas ut i framtiden (pensionsskuld).
Gällivare har en relativt god ekonomisk ställning i jämförelse med riket och
Norrbotten. Resultatnivåerna har gett utrymme att finansiera amorteringar
och investeringar, vilket medfört att kommunen inte har några lån. Budgeterade resultat- och investerings-nivåer för 2014-2016 kommer dock försämra
den ekonomiska ställningen.

Göran Sandström,
ekonomichef

Gällivare kommuns resultat mellan 2004 och 2013 visar på högre resultat än
riket och Norrbotten.

(Källa: Kolada.se, Scb.se)

Resultatet 2013 uppgick till 82,1 Mkr, varav  ca 64,5 Mkr
utgörs av jämförelsestörande engångsposter. År 20142015 ser enligt budget ut att ge negativa resultat. Samtidigt som den årliga investeringsnivån stigit.
Nettoinvesteringarna har under 2004-2013 fram till 2011
legat på nivåer som är nästan hälften så höga som riket
sett till skatte- och bidragsintäkter. 2012 och 2013 ökar
dock kommunen sin investeringstakt från ca 4 % år
2004-2011 uppt till nästan 12 % 2013. Dock användes
inte 107 Mkr av de budgeterade investeringsmedlen. Det
finns även budgeterat för investeringsnivåer på i genomsnitt 80 Mkr 2014-2016.
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(Källa: kolada.se)
Kommunens soliditet har ökat med 20 procentenheter
från 2004 till 2013. Inkluderat pensionsåtaganden före
1998 har soliditeten ökat med 6 procentenheter. Jämförelser med riket och Norrbotten har ej gjorts, på grund av
oklarheter i den nationella statistiken.

Styrning och ledning
År 2004-2011 hade kommunen lägre investeringar än
riket, men amorterade i genomsnitt 37 Mkr per år, vilket
gör att kommunen idag inte har någon låneskuld.
Kommunen har dock åtaganden i form av borgens-förbindelser som uppgår till 1 000 Mkr och en pensionskuld,
inklusive pensioner som tjänats in före 1998 på drygt 739
Mkr.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Samhällsomvandling
Bakgrund

Malmbrytningen startade 1741 på berget Illuvaara, det
berg som sedermera kom att kallas Malmberget. Det
första malmtåget lastades år 1888 vilket var början på
den stora malmruschen som lade grunden till hur hela
Malmfältsområdet ser ut i idag.  
I dagens Malmberget sker LKAB:s järnmalmsbrytning
rakt under samhället. Det är en mycket stor verksamhet
som både har präglat och främjat utvecklingen av kommunen. I takt med att LKAB har expanderat brytningen
av de malmkroppar som breder ut sig under tätorten har
delar av Malmberget undan för undan rivits eller flyttats.
Det är en samhällsomvandling som pågår och som har
berört Gällivare kommuns medborgare under snart 40
års tid. Under 2000-talet

Samhällsomvandlingen ger arbetstillfällen

Enligt nuvarande prognos kommer samhälls- omvandlingen generera arbete för ca 500 byggnadsarbetare de
närmaste åren. Näringslivet i Gällivare kommun har sedan 2004 investerat miljarder i nya och utbyggda anläggningar inom gruv- och besöksnäring samt handel.
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har takten i omvandlingen ökat avsevärt och allt större
områden har blivit påverkade.
Nu har vi kommit fram till den punkt då gruvbrytningen
har blivit så utbredd att vi kan se slutet på Malmbergets
historia som samhälle. Inom de närmsta 20 åren kommer
den största delen av Malmberget att avvecklas samtidigt
som andra delar av samhället kommer att utvecklas.
I Malmberget kommer ca 1 900 bostäder och ett antal
kommunala funktioner som sporthall, äldreboende, ishall
och gymnasieskola att beröras.  Cirka 3 200 personer
kommer att behöva ett nytt boende och ca 74 000 kvadratmeter offentliga lokaler behöver ersättas innan 2032.
Vilket nedanstående bild visar.

Gällivare ligger även etta på listan över alla kommuner
i Sverige när det gäller uthållig tillväxt de senaste fem
åren. Näringslivet behöver rekrytera 3 500 personer
under de närmaste åren.

Samhällsomvandling
Avtal

Samhällsomvandlingen sker i samverkan mellan Gällivare kommun och
LKAB. Samarbetet regleras av ett
övergripande samarbetsavtal som
slöts i april 2012, dock har detta avtal
sedan dess överklagats och ärendet
är nu i Högsta förvaltningsdomstolen.  
Kommunen avvaktar domstolens beslut om att ge ärendet prövningsrätt.
Som komplement till samarbetsavtalet har ett tiotal avtal slutits för att
reglera ersättningar för specifika
frågor som ersättning för personella
merkostnader, ersättning för kostnader gällande drift av infrastruktur
Malmberget, ersättning för dokumentation av kulturmiljöer med mera.

Ekonomiska konsekvenser för
kommunen

Kostnader och intäkter som följer av
samhälls-omvandlingen medför att
jämförelser mellan åren kommer att
bli svårare.
Under 2013 har LKAB erlagt skadeståndsersättningar till Gällivare
kommun om 80 Mkr. Vilket motsvarar
ca 8 % av totala intäkter från skatter
och bidrag.
Retroaktiva skadeståndsersättningar
som kommit kommunen till godo
under 2013 uppgår till 46,3 Mkr.

Aktiviteter under 2013

Under året har kommunen fokuserat på att skapa förutsättningar för
bostadsbyggande med beaktande av
den bostadsbrist som råder.
Arbetet har främst koncentrerats på
att ta fram en utvecklingsplan för
centrum, målet med planen är att ge
förutsättningar för att skapa ett kulturnära boende med en levande stadskärna. Genom att samla offentliga
verksamheter och funktioner skapas
en närhet som ger mer liv i centrum
vilket också gynnar handeln.
Planeringen av de första etapperna
av bostäder på Repisvaara har också
engagerat en stor del av den kommunala organisationen.  Vidare har
även en utvecklingsplan för östra
Malmbergets framtid påbörjats med
ett stort engagemang från de boende
i området.
Exploateringsfrågor i form av markköp och etablering av kontakter med
byggföretag som har visat intresse
för att bygga i kommunen har även
det haft stor betydelse.

Framtid

Målet för samhällsomvandlingen är
att förverkliga Gällivare kommuns
vision om att bli ”En arktisk småstad i
världsklass”.
En betydande del i att förverkliga
visionen är att påbörja byggandet av
ett attraktivt och levande centrum.
Detta är en stor och komplex fråga
som kommer att ha högsta prioritet
under 2014.
Under det kommande året kommer
det även att arbetas med att ta fram
en rad detaljplaner, genomföra trafikoch parkeringsutredning, koordinera
byggnationen av äldreboendet i
kvarteret Kommunalhemmet samt
färdigställa utvecklingsplanen för
östra Malmberget.
I det längre perspektivet ligger prioriteten på att kontinuerligt skapa goda
förutsättningar för bostadsbyggande
i form av markberedskap, planberedskap samt planera för en god infrastruktur.

Vad gäller infrastrukturen har en
investeringsplan för utbyggnad av
vatten och avlopp för områdena runt
Vassaraträsk tagits fram, detta för att
skapa förutsättningar för mer bebyggelse i området.

Effekter på den kommunala
organisationen

Gällivare kommun har under 2013
beslutat att samordna arbetet med
samhällsomvandlingen och har därför
från 1:a september inrättat en separat förvaltning för samhällsbyggnad.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för samhällsplanering, exploatering av nya områden, markfrågor
och projektledning av nybyggnadsprojekt.
Förvaltningen består av nio anställda
men kommer under det kommande
året att utökas med fler tjänster.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Styrmodell

Gällivare kommun använder en anpassad modell av balanserade styrkort. Balanserade styrkort är en modell för
styrning och utveckling samt en metod för planering och
uppföljning. Styrningen utgår från en vision som beskriver
ett framtida önskat läge för kommunen.

Uppföljning

Gällivare kommuns vision:

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över
hela kommunens samlade verksamheter, såväl nämnder
som kommunala bolag. För att säkerställa att uppföljning
sker på likartat sätt följer kommunstyrelsen upp alla mål
två gånger per år i delårsrapport och årsredovisning.
Nämndernas och styrelsernas måluppfyllelse sammanställs till ett kommungemensamt resultat.

Gällivare är den mest attraktiva och expansiva
kommunen i Norrland.

Måluppfyllelse för kommunen

Balanserad styrning fokuserar på fem olika perspektiv;
Medborgare, Tillväxt och utveckling, Intern effektivitet,
Medarbetare och Ekonomi. Att utgå ifrån fem perspektiv
i stället för en ensidig fokusering ökar förutsättningarna
för att nå framgång samtidigt som risken för kortsiktighet minskar. Inom varje perspektiv finns det ett eller flera
uppsatta mål för hur visionen ska uppfyllas. Målen ska
tydliggöra visionen och styra de tillgängliga resurserna så
effektivt som möjligt.
Den årliga Kommunplanen, innehåller kommunens strategiska styrkort med de övergripande målen för kommunen
inom de fem perspektiven. För varje mål finns det utsatta
mått som ska göra det möjligt att mäta måluppfyllelsen.
Kommunplanens styrkort bryts ner i organisationen så att
de mål och mått som Kommunfullmäktige antagit är styrande för kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens
arbete.

				

Kommunen
övergripande (KF)

Medborgare

Bedömning av måluppfyllelsen görs inom vart och ett av
de fem perspektiven. Ett uppsatt mål anses vara uppfyllt
när ett eller flera angivna mått är genomförda under året.
Måluppfyllelsen redovisas enligt beskrivningen nedan:
Samlad bedömning av måluppfyllelsen januari –
december 2013

Förklaringar till måluppfyllelsen:
= Helt uppfylld nivå
= Delvis uppfylld nivå
= Ej uppfylld nivå

Tillväxt och utveckling Intern effektivitet Medarbetare

Ekonomi

Kommunstyrelsen

Barn, utbildning och
kulturnämnden
Socialnämnden
Service och
tekniknämnden
Miljö och byggnämnden
Matlaget i Gällivare AB
Gällivare Energi AB
TOP Bostäder AB

* = Ingen redovisning finns för dessa perspektiv.
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*

*

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.
En ökad inflyttning är nödvändig för att vända den negativa befolkningsstrukturen. För att nå dit krävs att den kommunala servicen
är av hög kvalitet, framtida rekrytering både till kommunala och
privata arbeten säkerställs och att människor väljer Gällivare
som bostadsort.
Alla, oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund, inkomst,
bostadsort eller funktionshinder ska ha lika tillgång till hälsa.
Kommunens folkhälsoarbete ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Arbetet med miljömål har påbörjats och fortsätter. I en samlad bedömning är målsättningen delvis uppfylld i perspektivet medborgare.

Mål

Mätinstrument

1. Väl fungerande
kommunala
verksamheter som
medborgarna är nöjda
med.

1.1. Medborgarindex NRI,
NMI, NII.

2. Jämställdhet med
ett jämlikt och gott
bemötande som
genomsyrar alla
kommunala
verksamheter.
3. Unik och attraktiv
livsmiljö med en god
tillgänglighet och en god
folkhälsa.

Kommentar
•

1.2 Service-deklarationer
ökar.
1.3 Antalet e-tjänster ökar. •
1.4
Brukarundersökningar.
2.1 Nöjda medborgare,
Medborgarindex NMI,
bemötandeundersökningar.
3.1 Hälsotalet ökar. Grad
av måluppfyllelse enl.
folkhälsopolitiska planen.

1.2 Antal servicedeklarationer har
ökat under året. Några
deklarationer har uppdaterats.

•

1.3 Antalet e-tjänster har ökat
under året.

•

1.4 Brukarundersökningar är
gjorda inom ett flertal
förvaltningar.

•

2.1 Nöjd-Medborgar-Index
minskade från 47 (2011) till 46
(2013). CEMR-deklarationen
underskriven av kommunen.

•

3.1 Målsättningen med
folkhälsoarbetet är att hälsotalet
ska öka. Folkhälsan har följts upp
två gånger under året och
folkhälsotalet har inte ökat.

•

3.2 Miljöplanen är antagen 201303-13. Implementering pågår
under 2013. Måluppfyllelse
kommer att mätas under 2014.

3.2 Grad av måluppfyllelse
enligt miljöplanen.

Medborgare

1.1 Nöjd-Region-Index ökade från
50 (2011) till 51 (2013). NöjdMedborgar-Index minskade från
47 (2011) till 46 (2013). NöjdInflytande-Index minskade från 34
(2011) till 33 (2013).
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Medborgare
Medborgarundersökningen

Under 2013 har Gällivare kommun genomfört en Medborgarundersökning riktad till medborgarna i kommunen.
Denna undersökning ligger till grund för delar av kommunens förbättringsarbete.  I medborgarundersökningen får
medborgarna tycka till om kommunen och dess verksamheter.
Medborgarundersökningen fokuserar på tre områden;
kommunen som plats att bo och leva på, hur kommunens
verksamheter upplevs och slutligen medborgarnas inflytande och möjligheter att påverka beslut och kommunala
verksamheter.
Bostadsbyggandet får ett lågt betyg som påverkande
faktor på hur det är att bo och leva i kommunen. Undersökningen pekar också på andra områden som kan
förbättras, exempelvis utbildnings- och fritidsmöjligheter,
kommersiellt utbud och underhåll av gator och vägar.
Bland områden som får högt betyg ligger allmän kommunal service som vatten och avlopp samt räddningstjänsten i topp.

Den positiva befolkningsutvecklingen i Gällivare kommun
ger en bättre utveckling av skatteintäkterna än om befolkningen varit oförändrad eller minskat i antal. Det beror
på att inkomstutjämningssystemets fördelning av skatteunderlaget huvudsakligen sker utifrån antal invånare. Att
bibehålla den positiva befolkningsökningen från 2013 är
en stor utmaning för kommunen. En negativ befolkningsökning ställer kommunen inför problem då 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.
Gällivare kommun har en hög andel inpendlare från andra
kommuner. Antalet inpendlare är 489 st fler än antalet
utpendlare enligt SCB:s statistik för 2011. Den inpendlande arbetskraften uppgår till 12 procent av den bosatta
arbetskraften i kommunen.  (källa: scb.se) Befolkningsutvecklingen kan möjligtvis hämmas av bristen på bostäder
i kommunen.

Bostadsmarknad

Bostadsmarknaden i Gällivare kommun är fortsatt ansträngd med ett begränsat utbud av lägenheter.  Kommunens eget bostadsbolag TOP bostäder AB har i snitt
15 tomma lägenheter. Dessa är tomma till följd av vattenskador och reparation. Det bör finnas en viss andel lediga
lägenheter i en kommun för att flyttrörelser skall vara
möjliga och för att bostadsmarknaden ska fungera på ett
bra sätt. Boverket rekommenderar att det bör finnas 1-3
% lediga lägenheter i en kommun. Gällivare har cirka 0,79
procent lediga lägenheter över tid.

Källa: SCB. Figur: SCB.

Befolkning

Befolkningen i Gällivare kommun ökade med 32 personer under 2013 vilket är den första befolkningsökningen
sedan 1993.
Under 2013 uppgick födelsenettot (antal födda minus
antal döda) till -32. Samma period år 2012 föddes 116
barn och födelsenettot uppgick till -57.
Antal inflyttningar 2013 uppgick till 738 personer och
antalet utflyttningar var 676  personer. Föregående år
flyttade 469 personer till kommunen och antal utflyttningar uppgick till 417. Gällivare kommun har ett positivt
flyttningsnetto (antal inflyttade minus antal utflyttade)
som uppgår till 62. Under 2012 var flyttningsnettot 52
personer. Sammantaget bidrar detta till att Gällivare
kommuns befolkning under 2013 ökat med 32 personer.
Under år 2012 uppgick befolknings-förändringen till -5.
(källa: scb.se)
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Det finns färdiga planer på att bygga ca 510 lägenheter
och småhus i Gällivare kommun under den närmaste
tiden. LKAB uppför för närvarande 30 lägenheter på Granbacka med inflyttning i april 2014. De har planerar även
att bygga ytterligare ca 200 lägenheter på Repisvaara
med byggstart sommaren 2014. Andra stora byggprojekt
är EuroMining som vill bygga 105 bostäder på Bryggeribacken, TOP-bostäder som vill bygga ett 20-tal lägenheter
på kvarteret Dansaren och HSB som vill bygga ett 40-tal
lägenheter i Laestadiusparken. Kommunen frigör även 26
tomter för villor på Solbacken.

Arbetsmarknad i Gällivare Kommun

År 2013 uppgick den öppna arbetslösheten i Gällivare
kommun till 2,8 procent, samma period år 2012 var den
3,7 procent och har alltså minskat med 0,9 procentenheter. Ungdoms-arbetslösheten i Gällivare kommun
har minskat från 5,2 procent 2012 till 3,9 procent 2013.
Endast Kiruna kommun hade lägre arbetslöshet än Gällivare kommun i Norrbottens län december månad 2013.
Riksgenomsnittet för arbetslösa personer inskrivna vid
arbetsförmedlingen var 3,6 procent och i Norrbottens län
låg andelen på 3,2 procent. (källa: ams.se)

Medborgare
De fem områdena har 13 nyckeltal som årligen följs upp
i kommunen. Av de tal där vi har könsuppdelade indikatorer uppvisar för kvinnor fem tal en positiv utveckling
och fyra tal en negativ utveckling. Männen uppvisar lika
många tal med positiv resp. negativ utveckling. Sammantaget visar sju av talen en negativ utveckling sedan förra
mätningen (övervikt i åk 7, narkotikabruk i åk 9, behöriga
till gymnasiet, sjukpenningtalet, arbetslösheten generellt,
våldsbrott och fallskador) medan fem av talen uppvisar en positiv utveckling (medellivslängd, andel barn i
ekonomiskt utsatta hushåll, rökning åk 9, alkohol åk 9
och arbetslösheten bland unga). Sammanfattningsvis kan
konstateras att resultatet är något sämre än 2012-års
mätning.

Miljö

Öppet arbetslösa i Gällivare kommun 2004-2013. Källa:
Arbetsförmedlingen. Figur: Gällivare kommun.
Med en minskad arbetslöshet blir det en utmaning att
rekrytera medarbetare till kommunen inom barnomsorg
och utbildning samt äldre- och handikappomsorgens
verksamhetsområdeområden. En åtgärd för att klara
personalförsörjning av sjuksköterskor och som kommer
att träda i kraft under 2014 är upphandling av tjänster via
bemannings-företag för kortare uppdrag för sjukfrånvaro
och semester. Även Service- och teknikförvaltningen
ställs inför problem med att locka och behålla kompetent
personal.  Den överhettade marknaden på entreprenadsidan innebär även påtagliga svårigheter för förvaltningen
att hålla tidplaner 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. 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.

Välfärdsbokslut

Målsättningen med folkhälsoarbetet är att Hälsotalet ska
öka. Hälsotalet består av ett antal nyckeltal som tillsammans ska utgöra Hälsotalet. Välfärdsbokslutet 2013
presenteras utifrån en jämförelse av nyckeltal över tid.
Välfärdsbokslutet är uppdelat i 5 målområden; Ett hälsofrämjande helhetsperspektiv och stödjande miljöer, Alla
barn och ungdomar i Norrbotten ska ha en trygg, god och
hälsosam uppväxt, Ett bra och tryggt liv mellan ungdom
och ålderdom, En trygg ålderdom samt Samordning och
uppföljning av folkhälsoarbetet.

Gällivare kommun har sedan mars 2013 en miljöplan antagen i Kommunfullmäktige. I kommunens miljöplan finns
nedbrutna mål som vi lokalt i Gällivare ska arbeta med för
att nå de regionala och nationella miljömålen. För att göra
arbetet mer specifikt, effektivt och hanterbart så har 4
sakområden valts ut som tillsammans täcker samtliga 16
nationella miljö-kvalitetsmål. De fyra områdena är; klimat
och luft, den bebyggda miljön, levande vatten samt natur
och mångfald. Arbetet med att sammanställa nyckeltal
och modeller för att följa upp miljöplanen har påbörjats.
Eftersom Miljöplanen har implementerats i verksamheterna under året innebär det att inga målsättningar kommer
att följas upp under 2013.
Miljöplanen för Gällivare kommun är ett styrande dokument för vad det strategiska miljöarbetet ska innehålla.
Planen bygger på det strategiska mål som är formulerat
i kommunfullmäktiges styrkort. De delmål som anges i
planen ska brytas ner i nämndernas och verksamheternas arbete. Miljöplanens mål är att samtliga nämnder och
verksamheter ska anamma ett miljöfokus i sin planering
och i sitt utförande.

Jämställdhet

Gällivare kommun har under året skrivit under den europeiska deklarationen för jämställdhet. Det är en deklaration som uppmanar Europas kommuner och regioner att
använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå
jämställdhet för sina invånare och stärker Gällivares
arbete med jämställdhet.
Jämställdhetsintegreringen i Gällivare har påbörjats
genom att det finns utsedd processledare, styrgrupp och
arbetsgrupp. En handlingsplan för jämställdhet kommer
att tas fram under 2014.
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Tillväxt och utveckling
Tillväxt och utveckling
Näringslivet och sysselsättningen i Gällivare kommun domineras idag av gruvnäringen med tillhörande verksamheter. Arbetsmarknaden håller dock på att expandera, fler
företag etableras på orten som skapar fler och mer varierande arbetstillfällen. Gällivares läge mitt i Malmfälten
bidrar till att fler företag inom gruvservicesektorn väljer att
etablera sig i här, vilket bland annat märks på den stora
efterfrågan på industri- och handelstomter. Kommunen
har ett av de lägsta arbetslöshetstalen i Norrbottens län
och framtiden ser ljus ut i och med expansionen av nya
företag på orten. Den samlade bedömningen av perspektivet tillväxt och utveckling är att målen är delvis uppfyllda.
4. God planering,
bebyggelse, boende,
infrastruktur och
kommunikationer.

4.1 Byggande sker utifrån
kommunala
strategidokumenten (ÖP, FÖP
eller utvecklingsplaner).

5. Gällivare ska
upplevas som en
företagsvänlig kommun.

4.2 Utarbetade
exploateringsavtal.

6. En av Sveriges
ledande vinterorter.

4.3 Befolkningsstatistik,
inflyttade-utflyttade,
befolkningstillväxt.
5.1 Företagsnöjdheten
ökar.

•

4.1 ÖP, FÖP och utvecklingsplaner
är pågående arbeten som skall
ligga till grund för kommande
exploateringar.

•

4.2 Struktur för exploateringsavtal
är under arbete och beräknas vara
klart under 2014.

•

4.3 Befolkningsmängden har ökat
från 18 307 (2012) till 18339
(2013) invånare. Antalet inflyttade
är 62 st fler än antalet utflyttade.

•

5.1 Företagsklimat 2013 (INSIKT)
undersökning genomförd. Ej
uppnått snittet för deltagande
kommuner. Svenskt näringslivs
företagsranking: Försämrat
kommunens plats från 222 (april
2012) till plats 244 (april 2013).

•

6.1 Turismnäringens omsättning
har ökat från 229 miljoner kr till
244 miljoner kr. Antal gästnätter
har minskat med 7 000 st sedan
2012. Nästa redovisning i maj
2014.

•

6.2 Ökar enligt plan.
Överenskommelse med Sportevent
Gällivare Lapland ökar antalet
vinteraktiviteter.

6.1 Turismnäringens
omsättning ökar,
besöksfrekvensen.

Tillväxt och utveckling

6.2 Antalet
vinteraktiviteter ökar.

Näringslivet i Gällivare kommun

Gällivare kommun har idag en spridning mellan stora, medelstora och små företag och näringslivet domineras av gruvnäringen
med tillhörande serviceindustri. Ur sysselsättningssynpunkt
är förutom gruvnäringen, där LKAB och Boliden är de klart
dominerande verksamheterna, också kommun och landsting
tyngdpunkten i näringslivet. Kommunen hade i september 2013
1498 aktiva företag, varav 504 aktiebolag, 45 handelsbolag och
949 enskilda firmor.
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Antal nyregistrerade företag i kommunen under perioden
september 2012 till och med september 2013
var 146 st varav 43 aktiebolag och resterande 103 var enskilda firmor. Under samma period hade Gällivare 3 företagskonkurser. Antal nyregistrerade företag per invånare har minskat
mellan 2011 och 2012 i Gällivare kommun.

Tillväxt och utveckling
Servicemätning av myndighetsutövning
INSIKT är en kvalitetsmätning av kommunens myndighetsutövning och service mot företagare. Den visar inom vilka myndighetsområden som företagarna anser att kommunen fungerar bra
respektive mindre bra samt vad kommunen behöver bli bättre
på.  Jämfört med riksgenomsnitten är företagarna i Gällivare
kommun mindre nöjda med samtliga myndighetsområden som
kan särredovisas. Den största skillnaden gäller området Bygglov
där Gällivare kommuns NKI-värde är hela 14 enheter lägre än
totalresultatet för samtliga kommuner i undersökningen.

Svenskt näringslivs företagsranking
Gällivare har tappat 22 placeringar i Svenskt näringslivs företagsranking från plats 222 till plats 244. Svenskt Näringsliv
definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler,
institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen.
Näringslivsundersökningen är uppbyggd i två delar, den ena
delen kan påverkas av kommunens löpande arbete. Den andra
delen är svårare att påverka. Frågor som förutsättningar för
orten t.ex. avstånd, transportmöjligheter, utbildningsnivå med
mera är svårt att göra något åt för kommunen. Placeringen i
rankingen påverkas även av hur det går i andra kommuner

Besöksnäringen/ turism
Turismomsättningen ökade med 15 miljoner till en ny rekordnivå
sedan senaste mätningen. Antal gästnätter har minskat från
410 000 (2011) till 403 000 (2012). Nästa mätning rapporteras
i maj 2014. Antalet tillgängliga bäddar har minskat de senaste
åren, en anledning är att Dundret tidigare sålt av stugor samt
att den kraftiga tillväxten i Gällivare gör att underleverantörer till
framförallt gruvnäringen upptar stora delar av bäddkapaciteten.
Turismen är en av Gällivare kommuns prioriterade områden,
kommunen stödjer evenemang och verksamheter som Tomtarnas Vinterspel, SportEvents arbete med vintersportort, Arctic
Balloon Adventure etc. Besöksnäringen genom sitt eget bolag
Visit Gellivare Lapland driver Turistbyrån på koncession åt kommunen, som är aktiv, medfinansierar och stödjer utvecklingen
regionalt genom Swedish Lapland. Kommunen deltar även i
utvecklingen av världsarvet Laponia och dess besöksnoder.
Antalet bäddar är på väg att öka i Gällivare kommun genom
flera privata satsningar. Ökad kapacitet i näringen genererar fler
personer p.g.a. att näringen är i sin uppbyggnad personalintensiv.
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Intern effektivitet
Intern effektivitet
Kommunens huvuduppdrag är att bedriva kärnverksamheterna vård, skola och omsorg. För att säkerställa
kvaliteten i kärnverksamheten och i den frivilliga verksamheten arbetar kommunen med 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. Den samlade
bedömningen av perspektivet Intern effektivitet är att
målen är delvis uppfyllda.

7. Rätt service till
rätt kostnad till
medborgarna.

7.1 Kvalitetssäkrade
processer ökar.

•

7.1 En större översyn av
kommunensprocesskarta är gjord.
Tydligare styrning för de
kommunala bolagen har utarbetats.

•

8.1 Uppgifter om lokalytor har inte
detaljredovisats under året.

•

8.2 Nyttjandegraden på lokalytor
har inte detaljredovisats under året.

•

8.3 Ökar. Översiktsplanen,
Fördjupad översiktsplan, Attract
och Centrum-programmet är några
av de pågående projekten.

•

8.4 Samverkan har ökat.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
har lagt stor vikt med att utveckla
de interna samverkansformerna.

•

8.5 Gemensamma
marknadsföringsinsatser har ökat
genom marknadsföringsrådet.

8.1 Lokalytorna minskar.
8. Nyttja
samhällsomvandlingen
för att öka effektiviteten.

8.2 Nyttjandegrad i
verksamhetslokalerna ökar.
8.3 Förvaltningsövergripande projekt som ger
nytta till medborgaren ökar.

Intern effektivitet

8.4 Samverkan mellan
förvaltningarna ökar.
8.5 Gemensamma
marknadsföringsinsatser ökar.

Processorienterad organisation

För att framgångsrikt leda och driva en organisation är det
nödvändigt att den styrs på ett systematiskt och synligt sätt.
Gällivare kommun har en processorienterad organisation där
ständigt förbättrade arbetsflöden ger bättre förutsättningar att
styra och leda organisationen.
Genom att utgå från processer snarare än vår organisation när
vi analyserar vad som behöver utvecklas bygger vi in helhestänkande och kundfokus.
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Gällivare kommun utgår ifrån en gemensam processkarta som
alla verksamheter ska beskriva sina processer inom. En större
översyn av processkartan är gjord under året. Arbetet med processer har kommit olika långt inom kommunens verksamheter.
Socialförvaltningen har beskrivit alla huvudflöden och har därmed kommit längst i arbetet.

Intern effektivitet
Servicedeklarationer

Gällivare kommun har upprättat servicedeklarationer för ett flertal verksamheter. Syftet med att införa servicedeklarationer är
bland annat för att tydliggöra tjänster, service, bemötande och
en viss kvalitetsnivå i kommunens verksamheter. En servicedeklaration beskriver vad våra medborgare/brukare kan förvänta
sig när de nyttjar kommunala tjänster. Servicedeklarationer är
en strategisk del av kommunens kvalitetsarbete nära kopplat
till de beskrivna processerna i Gällivare kommun. Servicedeklarationerna finns tillgängliga på kommunens webbplats www.
gallivare.se under Om kommunen/ servicedeklarationer.

Omorganisation

Under året har två nya förvaltningar kommit till. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med samhällsplanering, exploatering
av nya områden, markfrågor och projektledning av nybyggnadsprojekt.
Miljö- och byggförvaltningen har tillkommit den 1:a september i
år. Verksamheten har tidigare varit placerad under kommunstyrelsen

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 18

Medarbetare
Medarbetare
Som ett led i att göra Gällivare kommun till en attraktiv
arbetsgivare är den politiska målsättningen att verka
för nöjda och motiverade medarbetare. Det är en
förutsättning för att kunna attrahera morgondagens
arbetskraft och säkerställa framtidens personalförsörjning. Sjuktalen ökade under 2013 och resultaten av
medarbetarenkäten visar att kommunen har många
förbättringsområden att arbeta med under 2014. I en
samlad bedömning är målsättningen delvis uppfylld i
perspektivet Medarbetare.

9. Nöjda och
motiverade
medarbetare.
10. Säkra framtida
kompetensförsörjning.

9.1 Medarbetarindex ökar.
9.2 Minskat sjuktal.
10.1 Kvalitetssäkra
rekryteringsprocessen.
10.2 Genomförda
åtgärder enligt riktlinjer för
kompetens- och
personalförsörjning.

9.1 Nöjdheten har ökat från 66
(2012) till 68 (2013).

•

9.2 Sjukfrånvaron har ökat från 6,7
% till 7,1 %.

•

10.1 Påbörjat översyn av
rekryteringsprocessen.

•

10.2 Utvecklat program för
chefsutveckling. Plan för
övergripande arbete med strategisk
kompetensförsörjning har
presenterats för kommunens
ledningsgrupp.

•

10.3 Behov av prioriterade
åtgärder har redovisats. Plan för
genomförande har upprättats.

Medarbetare

10.3 Utvecklingsåtgärder i
samarbete med LKF ökar.

Värdegrund

All verksamhet ska vila på kommunens gemensamma
värdegrund, som består av följande fyra ledord – Mångfald, Effektivitet, Nyskapande och Attraktivitet. Personalenheten har under 2013 haft seminarier med chefer
och arbetsledare om värdegrunden och implementeringen av densamma.
Varje förvaltning och enhet förväntas arbeta aktivt så att
värdegrunden genomsyrar samtliga aktiviteter i respektive verksamheter.
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Anställningar

82,3 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna är
kvinnor vilket är en ökning med 0,2 procentenheter sedan
2012. Antalet tillsvidareanställda i Gällivare kommun är
oförändrat jämfört med 2012.

Medarbetare
Tillsvidareanställda31/12
2011 2012 2013
Kvinnor
1 182 1 171 1 174
Män
249
256
253
Totalt
1 431 1 427 1 427
Omräknat till
årsarbetare
2011 2012 2013
Kommunledningskontor
86
98
86
Samhällsbyggnad
3
Miljö och bygg
11
Service och teknik
154
165
158
Barn- utbildning & Kultur 415
398
398
Socialförvaltning
719
716
727
Totalt
1 374 1 377 1 383
*Med årsarbetare avses del- och heltidsanställningar
omräknat till heltider
Tidsbegränsat anställda
31/12
2011 2012 2013
Personer
253
249
222
Årsarbetare
228
225
206
Timanställda under hela
2013
2011 2012 2013
Årsarbetare
192
138
164
*Med årsarbetare avses del- och heltidsanställningar
omräknat till heltider

Deltidsanställda och sysselsättningsgrad

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda är 96,9 procent och har ökat med 0,4 procentenheter sedan 2012.

Ålderstruktur och pensionsavgångar

De kommunala förvaltningarna i Gällivare kommer att
stå inför ett stort antal pensionsavgångar de närmaste
10 åren eftersom det idag är 799 av 1 427 medarbetare
som är över 50 år. 33 personer avgick med ålderspension
under 2013.

Totalt beräknas 428 personer i kommunens samtliga förvaltningar att gå i pension under perioden 2013-2022.
Flest antal pensionsavgångar fram till år 2020 kommer
socialförvaltningen ha med 191 personer följt av barn-,
utbildning- och kulturförvaltningen med 156 personer.
Barn-, utbildning och kulturförvaltningen har störst andel
pensionsavgångar i förhållande till antal anställda, 38
procent av dagens tillsvidareanställda kommer att gå i
pension de närmaste 10 åren.

10 % av alla tillsvidareanställda kvinnor arbetar deltid
och 6 % av alla tillsvidareanställda män arbetar deltid.
Detta innebär en minskning med en procentenhet för
kvinnorna och en ökning med en procentenhet för männen.

Kompetensförsörjning

En plan för övergripande arbete med strategisk kompetensförsörjning har presenterats för kommunens ledningsgrupp. Ett nytt chefsutvecklingsprogram är framtaget och startar i mars 2014.
Kommunen har deltagit vid den årliga hemvändardagen
i syfte att presentera kommunens rekryteringsbehov och
visa på möjligheter för hemvändare.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Medarbetare
Medarbetarundersökningen

Medarbetarenkäten genomfördes i september-oktober
2013. Medarbetarindex steg från 66% 2012 till 68%
2013. 80% av de svarande angav att de var nöjda med
sitt arbete som helhet. Resultatet är redovisat i KS, alla
nämnder, samverkansgrupper samt i utskick till varje
chef
Utifrån medarbetarenkätens resultat skall en övergripande åtgärdsplan och handlingsplaner för respektive
verksamhet utarbetas.

Löner

2013 var kvinnors medellön i procent av männens 91,0
procent jämfört med 91,7 procent 2012. Gällivare kommun gör lönekartläggningar med stöd av MIA (Marknad
Individ och Arbete). I den analys som genomfördes 2013
såg arbetsgivaren inte några osakliga löneskillnader
som beror på kön inom de olika yrkesgrupperna.

Sjuk och friskredovisning

Sjukfrånvaron i Gällivare kommun har ökat med 0,9
procentenheter från 2011 till 2013. Denna ökning är
lägre än för riket där ökningen är 1,8 procentenheter
(från 7,6 till 9,4 procent). För Norrbottens län är ökningen 1,7 procentenheter (från 7,8 till 9,5 procent). (Källa:
Försäkrings-kassans statistik – Sjuktalet efter kommun
och ålder 2001-)
Den största ökningen är för medarbetare upp till 29 år
från 2011 till 2013. Under samma tid har kvinnornas
sjukfrånvaro ökat och männens har minskat.

Hälsofrämjande aktiviteter och friskvård

I Gällivare kommun finns 120 hälsoinspiratörer fördelat
på nästa alla arbetsplatser. Under 2013 har hälsoinspiratörerna haft fyra halvdagsträffar med föreläsningar,
aktiviteter och erfarenhetsutbyte.
De personalförmåner som nyttjas och uppskattas mest
är friskvårdstimmen, trivselpengen 300-kronan samt gratis bad och styrketräning. Den årliga personalfesten hölls
i december. Fritidsföreningen GKFF gjorde en nystart av
verksamheten vilket har medfört fler aktivitetet med ökat
antal deltagare.

21

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

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

2011
6,2
37,6

2012
6,7
36,0

2013
7,1

Upp till 29 år
30- 49 år

4,4
6,2

5,3
6,3

5,8
7,1

Över 50 år

6,5

7,2

7,3

Kvinnor
Män

6,4
5,5

7,0
5,4

7,7
4,5

Varav långtidsjukfrånvaro*

36,6

*Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under
en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Sjukfrånvaro per
förvaltning (%)
Kommunledningskontor
Service och teknik
Barn- utbildning & Kultur
Socialförvaltning

2011
6,3

2012
4,2

4,8
4,5
7,8

4,4
5,0
8,6

2013
2,6
5,3
5,1
9,3

Sjukfrånvaro redovisas ej på förvaltningar med färre än
20 anställda.
Med frisktal redovisas hur många procent av tillsvidareoch tidsbegränsat anställda med månadslön som haft
högst 7 sjukdagar under 2013.
Förändringen innebär att det är fler medarbetare som
haft mindre än 8 sjukdagar under 2013 jämfört med
2012. Frisktalet har alltså ökat med 3,8 procentenheter.
Frisktal
0 dagar
1-7 dagar
Totalt

2011
34,6
28,1
62,7

2012
33,3
25,2
58,5

2013
34,4
27,9
62,3

Ekonomi
Ekonomi
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. I en
samlad bedömning är målsättningen uppfylld i perspektivet Ekonomi.

11. God hushållning
som skapar utrymme för
utveckling.

Verksamhetens styrtal:
•
11.1 Avgifterna inom de
affärsdrivande verksamheterna
•
ska vara 100 %
själfinansierade.
11.2 Kostnaderna för
sjukfrånvaron minskar.
11.3 Täckningsgraden för
skattefinansierad verksamhet
ökar.
Finansiella styrtal:
11.4 Resultatet ska minst
motsvara 0,5 % av skatter och
bidrag.

Ekonomi

11.7 Avsättningar till
pensionskapitalplaceringar på
minst 6 mkr.

11.2 Kostnaderna för
sjukfrånvaron har stigit med 407
tkr jämfört med 2012. I andel av
totala lönekostnader är kostnaden
oförändrad.

•

11.3 Täckningsgraden minskar på
Barnomsorg från 16,7% till 16,2%.
Vård och omsorg från 13,2 till
12,7 %. Sport och simhallar är
oförändrat 41 %

•

11.4 Resultatet uppgår till totalt
82,1 mkr, vilket är 8 % av skatteoch bidragsintäkter. Retroaktiva
jämförelsestörande poster som
påverkar resultatet uppgår till ca
64,5 Mkr. Nämndernas redovisar
+11,5 Mkr bättre än budgeterat.

•

11.5 Av den totala
investeringsbudgeten på 220,4 mkr
har totalt 116 mkr bokförts under
2013. Investeringsbidrag om 3,9
Mkr har bokförts under året. Inga
lån är upptagna.

•

11.6 Oförändrad utdebitering
22,55 kr/ skattekrona

•

11.7 6 mkr har, i enlighet med
målsättningen, placerats.

11.5 Finansieringen av
investeringar ska över tiden
ske med egna medel.
11.6 Oförändrad
utdebitering av
kommunalskatt under
planperioden.

11.1 Målet är uppfyllt

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Kommunernas resultat 2013

Det preliminära resultatet för Sveriges kommuner uppgår
till 15,6 miljarder kronor, 3,4 % av skatte- och bidragsintäkter( källa: scb.se). Återbetalning av AFA premier
står för 7,6 miljarder och förändringar i RIPS- räntan för
-2,4 miljarder (Källa: www.skl.se, Makronytt nr 1, 2014).
Sammantaget resultatet för kommunerna exklusive dessa
poster blir 2,3 % av skatte- och bidragsintäkter. 2014 förväntas ett försämrat resultat då bland annat inga intäkter
från återbetalningar av AFA-premier är beslutade.  Inför
2014 höjs skatten i 23 kommuner och sänks i sju kommuner. (Källa: www.skl.se, Makronytt nr 1, 2014)

Årets resultat

Gällivare kommun redovisar för 2013 ett positivt ekonomiskt resultat om 82,1 Mkr, detta motsvarar ca 8 % av
totala skatteintäkter och 4 477 kr/invånare. Kommunen
har därmed haft positiva resultat 12 år i följd, varav detta
årets resultat är det högsta under den perioden.
Jämfört med budget är det redovisade resultatet 101,5
Mkr högre. Under året har tilläggsanslag fördelats ut med
23,6 Mkr till nämndernas verksamhet, vilket varit möjligt
beroende på att prognoser tidigt visat att resultatet skulle
bli högt.
Några poster som påverkat resultatet uppåt är av engångskaraktär, jämförelsestörande poster. Dessa poster
består av återbetalning av inbetalda AFA- premier under
åren 2005-2006 om 19,7 Mkr. Retroaktiva ersättningar
från LKAB har uppgått till 46,3 Mkr, förändringar i RIPS
räntan har påverkat -1,5 Mkr. Totalt sett skulle resultatet
utan jämförelsestörande poster ha uppgått till ca 17,5 Mkr
eller 1,7 % av totala skatte- och bidragsintäkter. Detta
beaktat ger en annan bild av de senaste årens resultat.

Budgetavvikelser
Budgetavvikelse
nämnder/ styrelser
(tkr)

Progn
avvik.

Avvik.

Aug

Dec

4 176

0
0
0
0
1 153
-

75
0
15
95
8 075
919

99 976

0

1 028

93 910

0

2

0

0

0

267 231

1 000
- 1 800

561
799

43 178

77 259
0

82 260
135

1 048 211

77 612

93 966

Budget
2013

Kommunfullmäktige

1 340

Revision

1 485

Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelse**
Miljö och byggnämnd**
Lapplands
kommunalförbund
Service- o Tekniknämnd
skattefinans. Verksamhet*
Service- o Tekniknämnd
affärsverksamhet
Barn-, utbildning- och
kulturnämnd
Socialnämnd*
Kommungemensamma
kostn.
Avskrivningar
Avvikelser
nämnder/styrelse
Finans
Skatter statsbidrag
Årets resultat

29
1 230
85 077

430 431
20 148

-3 200

0

2 268

-1 025 535

6 762

5 351

19 476

84 374 101 585

*Försörjningsstöd låg under service- och tekniknämnden per
den 2013-08-31 och övergick till Socialnämnden 2013-09-01
prognosen på +600 tkr flyttad till socialnämnden i tabellen.
** Miljö och byggförvaltning gick under kommunstyrelsen.
Överflytt till miljö- och byggnämnd per den 2013-09-01.

Nämndernas/ styrelsernas avvikelse

Kommunstyrelsen redovisar ett stort överskott mycket
beroende på erhållna medel för samhällsomvandlingen.
Även företagshälsovården hade lägre kostnader än
beräknat samt att vakanta tjänster i verksamheten gett
överskott mot budget.
Miljö och byggnämnden har haft flera vakanta tjänster på förvaltningen samt att bygglovsärenden ökat och
handläggningen av dessa går snabbare. Vilket bidragit till
förvaltningens positiva resultat.
Service- och tekniknämnden har ingen budgetavvikelse
totalt sett. Dock har nämnden mist ett statligt bidrag på
drygt en miljon för driften av flygplatsen. Driftbudgeten för
gatu- och vägunderhåll gör ett underskott på ca 1,5 mkr.
Barn- utbildning- och kulturnämndens budget visar
överskott med 561 tkr, dock förstärktes budgeten under
året med 4 Mkr.
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Socialnämnden visar överskott på 800 tkr.
Kommungemensamma kostnader står för den största
avvikelsen på 82,2 Mkr. Ersättningar från LKAB och
AFA- återbetalningar gör att avvikelsen blir så pass hög.

Realisationsvinster

Totala reavinster uppgick till 5 Mkr. Enskilt största realisationsvinsten stod försäljningen av gamla centralförrådet för, vilket såldes för 4,5 Mkr och innebar en reavinst
på 3,9 Mkr.

Finansnetto

Finansnettot, dvs skillnaden mellan finansiella kostnader
och intäkter uppgick 2013 till 4 Mkr. Det är sjunde året i
följd som kommunen redovisade ett positivt finansnetto.
Detta är ca 2,3 Mkr bättre än budgeterat. Avvikelsen
består av utdelning och kursvinst på pensionskapitalplaceringar som svarar för 1,6 Mkr av finansnettot, något
lägre inlåningsränta än kalkylerat, samt borgensavgifter
och ränteintäkter från kortfristiga placeringar av överskottslikviditet.

Skatte- och bidragsintäkter

Kommunens skatte- och bidragsintäkter uppgår 2013 till
1 031 Mkr. Dessa har ökat med 35 Mkr mellan år 2012
och 2013. Denna ökning är 5,3 Mkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på prognostiserat högre
slutavräkning för 2012 och 2013.

Känslighetsanalys
Förändring		

Förändrad utdebitering, 1 Kr

Kostnad/intäkt (Mkr)
+/- 42,8

Generella stasbidrag, 1 %

+/- 1,3

Löneförändring med 1%

+/- 7,3

Ränteförändring, 1%

+/- 1,0

Bruttokostnadsförändring

+/- 4,5

Balanskravsresultat och reserveringar till
resultatutjämningsreserv

Om det inte finns synnerliga skäl till varför kommunen
gjort ett negativt balanskravsresultat måste kommunen
återställa detta inom tre år. Nedanstående tabell visar
årets balanskravsresultat inklusive reservering till Resultatutjämningsreserv.

Avstämning mot kommunallagens balanskrav Mkr
Ack 2013 2012 2011
Årets resultat
82
33
26
Avgår samtliga
realisationsvinster
-5
-2
-7
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
77
32
15
Avsättningar för
omstruktureringar
-14
0
0
-4
Återföring av
omstruktureringar
2
0
0
0
Medel till
resultatutjämningsreserv
-25 -25
Medel från
resultatutjämningsreserv
0
0
Avsättning till pensionsreserv
-194 -52 -32 -15
Synnerliga skäl enl KL 8 kap
5§
0
0
0
0
Årets balanskravsresultat
0
0
0
Balanskravsunderskott från
tidigare år
0
0
0
0
Summa
0
0
0
Balanskravsresultat att
reglera
0
0
0
0

Eget kapital

Det egna kapitalet ökade med 82,1 Mkr och uppgår till
829 Mkr. Rörelsekapitalet, ökade med 9 Mkr (7 %) och
anläggningskapitalet ökade med 70 Mkr (11 %).

Resultatutjämningsreserv

Kommunen har under 2013 beslutat om att införa en
resultatutjämningsreserv. Detta för att kunna jämna ut
upp- och nergångar i konjunkturen, vilka påverkar kommunens skatteintäkter. Under 2013 har kommunens
balanskravsresultat varit högt nog att möjliggöra reservering till resultatutjämningsreserven. Kommande år kan
reserven användas för att täcka upp negativa balanskravsresultat.
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24

Ekonomi
Totala förpliktelser

Kommunen har sedan 2011 ingen låneskuld. Borgensåtaganden uppgår till 1 000 Mkr, vilket är en minskning
med 25 Mkr sedan 2012. Pensionsåtagandet inklusive
löneskatt uppgår till 739,3 Mkr, medräknat pensioner intjänade före 1998, som bokförs som ansvarsförbindelse,
detta är en ökning med 42,6 Mkr sedan 2012, varav 44,3
Mkr beror på sänkning av RIPS-räntan.

Investeringar

Kommunen har investerat 116 Mkr under året, investeringsbidragen uppgår till 3,9 Mkr, vilket ger en nettoinvestering på 112,1 Mkr. Budgeten för investeringar uppgick
till 223 Mkr, vilket innebär att drygt hälften av de medel
som stått till förfogande har upparbetats. Under året beviljade kommunfullmäktige 59 Mkr, 27 Mkr återkallades.

(Tkr)
Affärsverksamhet

Fritid och kultur
Infrastruktur
skydd m.m.

Pedagogisk
verksamhet
Vård och omsorg
Övrigt
Totalsumma

Summa
VA-verksamhet
Näringsliv och bostäder
Kommunikation
Avfallshantering
Fritidsanläggn, fritidsverks
Biblioteksverksamhet
Fysisk och teknisk planering
Gator och vägar
Räddningstjänst
Miljö- och bygg
Regl./saneringsfastighet
Grundskola
Gymnasieskolan
Vård och omsorg
Övrigt

14 351
11 552
6 638
2 493
7 272
31
8 187
4 138
256
245
88
38 225
189
21 414
970
116 050

Kommunen har ej aktiverat 110 Mkr av pågående investeringar. Varav 72 Mkr av ej aktiverade investeringsutgifter tillkommit under året. Avskrivningskostnaderna kan
därmed förväntas öka de närmaste åren.

Likviditet
De största investeringsutgifterna under året

Modulbyggnader på Maria förskola med tre nya avdelningar 17,8 Mkr samt Tallbackaskolans utökning av skollokaler om 17,6 Mkr. Projekten är inte helt färdigställda.
Förberedelser för det nya äldreboendet inom vård och
omsorg bland annat innefattande projektering, anskaffning av vårdcentral Forsen och avveckling av Forsgårdsvillorna har under 2013 uppgått till 19,2 Mkr.
VA- verksamhetens största projekt har skett i stadsdelen
Andra sidan med ett projekt på 5,7 Mkr.
Järnvägsstationen byggs om till ett resecentrum, vilket
kostat 11,4 Mkr under 2013, projektet är inte helt färdigställt.
Investeringar på Lapland Airport har under 2013 uppgått
till 6,6 Mkr.
Kommunens bruttoinvesteringsutgifter fördelar sig enligt
tabellen nedan för 2013.

25

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Likviditeten har ökat med 49,2 Mkr under året. Likvidtetsöverskott från verksamheterna (resultat exkl. ej
likviditetspåverkande poster) uppgick till 128,1 Mkr.
Nettoinvesteringarna ökade från 72,5 till 112,5 Mkr. Anläggningstillgångar såldes för 4,5 Mkr, resterande del av
likviditetsförändringen stod ändringar i kortfristiga skulder
och fordringar för.

Pensionskapitalplaceringar

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. 2013 ökade portföljen i värde med
ca 12,4 Mkr. Detta motsvarar en avkastning på 8,6 %
vilket var 2,7 procentenheter bättre än index. Den största
bidragande orsaken till portföljens meravkastning var den
starka utvecklingen för innehavet i räntefonden Tempelton
Global Bond. Sedan start har den totala portföljen givit en
årlig avkastning på 5,4 procent vilket är 0,2 procentenheter högre än portföljens jämförelseindex. Det bokförda
värdet på portföljen uppgår 2013 till 129,2 Mkr och marknadsvärdet uppgår till 159,5 Mkr.

Ekonomi

Tillgångsslag och avkastning för förvaltade pensionsmedel

Gällivare kommun har fr.o.m. år 1998 t o m år 2013 gjort
pensionskapitalplaceringar, om nominellt 97,7 Mkr, för att
möta framtida utbetalningar av pensioner. Värdeökningen
sedan uppföljningens start uppgår till 61,8 Mkr.

Placeringarnas fördelning och avkastning
2013-12-31
MarknadsTillgångsslag
värde
Andel
Räntebärande tillgångar
73,1 Mkr
46
Aktier
58,1 Mkr
36
Alternativa investeringar 28,2 Mkr
18
Totalt portföljen
159,5 Mkr
100

Avkastning
(%)
1,7
19,9
6,4

8,6

Tryggande av pensionsförpliktelser genom
försäkring

Under åren 2002 t o m år 2013 har förmånsbestämda
delar av pensionsavtalen bortförsäkrats, för vilket premier till ett sammanlagt belopp om 54,7 Mkr erlagts.
Premier för 2013 uppgick till 4,2 Mkr
Pensionsförpliktelser och pensionsmedel,
inkl latent löneskatt,Mkr
2013 2012 2011 2010 2009
Pensionsförpliktelse i
balansräkningen
Pensionsförpliktelse som
ansvarsförbindelse
Summa
pensionsförpliktelser
Finansiella
pensionstillgångar *
Återlånade medel

23

21

17

18

18

693

675

667

599

615

716

697

684

617

633

-160

-141

-124

557

556

560

-120 -106
497

527

* Marknadsvärde
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Sammanställd redovisning

Gällivare kommuns verksamhet bedrivs i andra former än kommunala nämnder/styrelser och förvaltningar.
Under detta avsnitt redovisas uppgifter och information om kommunens samlade verksamhet

Kommunens samlade verksamhet
Kommunkoncernen
Kommunens nämnder

Kommunens koncernföretag

Kommunfullmäktige
Revision
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltning
Miljö- och Byggnämnden
S ervice- och tekniknämnden
Barn-,utbildning- och
kulturnämnden
S ocialnämnden
Valnämnden

Top Bostäder AB
100%
100%
Gällivare Energi AB
Matlaget i Gällivare AB
60%
Malmfältens kraftverk AB 50%

Kommunens samlade verksamhet

En översikt över kommunens samlade verksamhet visas
ovanför. Gällivare kommun är moderbolag i en s.k. äkta
bolagskoncern där de helägda dotterbolagen ingår.

Kommunala uppdragsföretag

Kommunala uppdragsföretag är dels företag där kommunens ägarandel understiger 20 % och dels företag
där verksamheten drivs på entreprenad.

Gällivare energi AB

Kraftvärmeverket har haft god tillgänglighet under året
och löpande driftoptimeringar genomförts.  Nya bränsleavtal har upphandlats och bränslemixen har varit ca
60% torv och 40% skogsflis.
Fjärrvärme har byggts ut till nya industriområdet under
hösten samt förtätningar inom befintliga fjärrvärmeområden. Många större kunder har under året anslutit sig till
fjärrvärme.
Finansieringslösningen för det nya kraftvärmeverket
består tillsammans med banklån av operationell leasing
med en löptid om 20 år.  För att undvika stora variationer
i räntekostnaderna har de säkrats via ränteswapar med
olika löptider.
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Kommunala uppdragstagare
S amägda företag utan
betydande inflytande

Kommunala
entreprenader

Expandum
Inlandsbanan
Folkets Husföreningar
Lule älvdal
Kalix älvdal
Råne älvdal
IT Norbotten AB
Leader Polaris
Länstrafiken
Kommuninvest ekonomisk förening

Lapplands kommunalförbund

Direkt resultatpåverkande samt svåra att förutse är statliga styrmedel som beslut kring bland annat elcertifikatberättigade bränslen, tilldelning av utsläppsrätter samt
föreskrifter kring mätning, rapportering och debitering av
fjärrvärme. En osäkerhet som föreligger är regeringens
förslag om tredjepartstillträde till distributionsnätet och
hur detta kommer att påverka bolaget.
En stor utmaning för GEAB är den pågående samhällsomvandlingen i Malmberget. Denna har pågått under
lång tid men har under de senaste åren intensifierats
och detta har stor påverkan på Gällivare Energi i form av
att byggnader anslutna till fjärrvärme försvinner. Underlag för hur stor påverkan samhällsomvandlingen har på
Gällivare Energi utifrån produktions- och ekonomiskt
perspektiv utreds för närvarande och detta kommer att
ligga till grund för ersättningsavtal som Gällivare Energi
avser att teckna med LKAB. Olika ersättningsalternativ
utreds samt dess långsiktiga påverkan på Gällivare Energi vad avser ekonomi och produktion. Underlag kring
dessa frågor kommer att presenteras för kommunfullmäktige för beslut under 2014.

Ekonomi
Matlaget i Gällivare AB

Trots stigande livsmedelspriser har bolagets kostnader
sjunkit kraftigt. Det nya livsmedelsanbudet i sig gav en
besparing på 1 miljon kronor till årets resultat.
En rejäl satsning har gjorts på de nya närings-rekommendationerna, SNR kost för äldre och sjuka. Arbetet
startades efter gemensamma önskemål från våra kunder.
En dietist kopplades in för att göra arbetet med att ställa
om matsedeln till de nya rekommendationerna. Arbetet
avbröts under hösten för att förhoppningsvis återupptas
under våren. Arbetet beräknas vara klart under hösten
2014. Ett nytt och  långsiktigt avtal med kommunen har
skrivits med dessa krav specificerade.
Personalstyrkan har utökats med en Inspirerande kökschef, med sikte på att förbättra och utveckla våra måltider
och medarbetare.

Kommunkoncernens ekonomiska ställning och
utveckling
Årets resultat och god ekonomisk hushållning

Kommunkoncernens resultat för 2013 uppgick till 81,5
Mkr. Jämfört med resultatet 2012 var det en förbättring
med 77,6 Mkr.

Finansnetto

Finansnettot för 2013 uppgick till -24,6  Mkr. Det var en
försämring med 1 Mkr jämfört med 2012. Orsaken till försämringen var i första hand en minskning av finansiella
intäkter, kostnaden för räntor sjönk i och med låneskuldens minskning.

Soliditet

Soliditeten uppgick i bokslutet till 45 % vilket var en ökning med 2 procentenheter.

Viktiga saker att ta hänsyn till under de kommande åren är
hur bolaget skall fortsätta att driva sin verksamhet. Frågor
Investeringar
kring statsflytten medför många nybyggnationer med nya
Investeringarna uppgick under året till 135,7 Mkr. År 2012
kök/mottagningskök som skall byggas eller rustas upp.
uppgick investeringarna till 146,4 Mkr.
Det är nu bolaget ser möjligheten att få vara delaktiga för
en eventuell förändrad kostproduktion i kommunen.

Låneskuld och likvida medel

TOP bostäder AB

Bolaget arbetar kontinuerligt med underhållsåtgärder utifrån de ekonomiska förutsättningarna. Under de senaste
åren har TOP bostäder inte haft några vakanta inflyttningsklara lägenheter, vilket också visat sig genom att det
ofta är upp till tvåhundra personer som anmält intresse
varje gång en lägenhet i Gällivare blivit uppsagd.  
Taxekostnaderna utgör den största kostnadsmassan i bolaget, ca en tredjedel av samtliga kostnader, varför bolaget fortsätter arbeta med besparingar/energi-besparingar
framförallt inom dessa områden. I övrigt har bolaget under
året arbetat enligt beslutad investerings- och underhållsplan.

Kommunkoncernens långfristiga låneskuld uppgick vid
årsskiftet till 698 Mkr. Låneskulden minskade med 19 Mkr
jämfört med föregående år. Likvida medel var vid årsskiftet 174 Mkr, en ökning jämfört med föregående årsskifte
då likvida medel uppgick till 132 Mkr.

Antal anställda

Antal anställda i kommunkoncernen uppgick vid årsskiftet
2013/2014 till 1536 personer. I de kommunala bolagen
var antalet anställda 109, där TOP bostäder AB har 56
(44 män, 12 kvinnor), Gällivare Energi AB 27 (7 kvinnor,
20 män) och Matlaget i Gällivare AB 26 personer (21
kvinnor, 5 män).

Den ekonomiska utvecklingen för övrigt är till stor del påverkbar av faktorer såsom räntor, konjunkturen på orten,
årsklimat och snömängd. Positivt är att ränteutvecklingen
har varit stabil med möjligheter till omsättning av lån till
bra räntor. Det finns gott om arbetstillfällen på orten vilket
har påverkat vakansgraden av bostäder positivt. Positiva
kostnadsförändringar med anledning av ovannämda faktorer har nyttjats till att öka underhållsåtgärderna i bolaget
fastigheter.
En viktig och samtidigt tidsmässigt osäker parameter är
givetvis samhällsomvandlingen. Nya bostäder
kommer att behövas bland annat som ersättning för de
bostäder som kommer att försvinna i Malmberget samt
för inflyttande arbetskraft och ungdomar som vill flytta hemifrån. TOP bostäder ser att behovet av bostäder är stort
och arbetar med att försöka få fram mark samt planmässiga och ekonomiska möjligheter för viss nyproduktion.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Drift- och investeringsredovisning nämnder
DRIFTREDOVISNING PER NÄMND/STYRELSE, KOMMUNEN (ALLA BELOPP I TKR)
BUDGET
AVVIKELSE
REDOVISNING
2013
2012
2013
2013
Kommunfullmäktige
1 265
1 396
1 340
75
Revision
1 485
1 418
1 485
0
Valnämnd
14
5
29
15
Överförmyndarnämnd
1 135
1 003
1 230
95
Kommunstyrelse
77 002
83 617
85 077
8 075
Miljö- och bygg
3 257
0
4 176
919
LKF
98 948
97 589
99 976
1 028
Service o Teknik nämnd, skattefinansierad
93 908
106 101
93 910
2
Service o Teknik, affärsverksamhet
0
-1 145
0
0
Barn-,utbildning och kulturnämnd
266 670
260 288
267 231
561
Socialnämnden
429 632
390 310
430 431
799
Kommungemensamma kostnader
-62 113
-16 890
20 148
82 262
Planenliga avskrivningar
43 042
42 762
43 178
135
SUMMA NÄMNDER/STYRELSE
954 245
966 454
1 048 211
93 966
Finans
-5 468
-4 105
-3 200
2 268
Skatter/statsbidrag
-1 030 886
-995 783
-1 025 535
5 351
ÅRETS RESULTAT
-82 109
-33 434
19 476
101 585
Avskrivningar av finansiell leasing ingår i Service och teknik nämnden med belopp 0,497 mk.
INVESTERINGSREDOVISNING PER NÄMND/STYRELSE, KOMMUNEN (ALLA BELOPP I MKR)
BUDGET AVVIKELSE
REDOVISNING
2013
2012
2013
2013
Kommunstyrelse
45
8 654
12 344
12 299
Miljö och bygg
245
0
1 110
865
Investeringsreserv
0
0
0
0
LKF
189
676
708
519
95 894
47 269
164 786
68 892
Service och Tekniknämnd, skattefinansieradverksamhet
Service och Tekniknämnd, affärsverksamhet
16 844
18 582
35 349
18 505
Barn-,utbildning och kulturnämnd
1 551
424
3 813
2 262
Socialnämnd
1 282
479
2 291
1 009
SUMMA INVESTERINGAR
116 050
76 084
220 401
104 351
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Resultaträkning, Balansräkning
RESULTATRÄKNING
T kr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not
1, 9
2, 9
3

VERKSAMHETENS NETTO KO STNADER

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5
6
7

RESULTAT FÖ RE EXTRAO RDINÄRA PO STER

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

8
8

ÅRETS RESULTAT

KOMMUNEN
2013
2012
341 183
295 085
-1 250 429
-1 218 777
-43 540
-42 762
-952 786
-966 454
905 559
870 216
125 328
125 567
6 165
6 019
-2 156
-1 914
82 109
33 434
0
0
0
0
82 109
33 434

KOMMUNKONCERNEN
2013
2012
509 355
453 374
-1 357 497
-1 347 030
-76 599
-74 629
-924 741
-968 285
905 559
870 216
125 328
125 567
3 989
6 675
-28 625
-30 269
81 510
3 903
0
0
0
0
81 510
3 903

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 25.

BALANSRÄKNING
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Imateriella anlägningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
- Mark, byggnader, tekniska anläggningar
- Maskiner och inventarier
- Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd m m
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

KOMMUNEN
10
11

12

13
14
15
16

Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
- Årets resultat
- Resultatutjämningsreserv
- Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

KONCERNEN

0

0

893

917

553 535
39 793
110 696
49 008
753 032

551 277
42 525
38 246
41 730
673 778

1 116 945
254 867
116 581
8 472
1 497 759

1 122 076
264 971
42 977
16 175
1 447 115

103
113 064
129 204
161 003
403 374

109
129 205
121 515
112 115
362 944

11 325
130 196
129 204
174 122
444 846

5 823
139 953
121 515
132 449
399 740

1 156 407

1 036 722

1 942 605

1 846 856

2013

2012

2013

2012

-82 109
-25 000
-721 407
-828 517

-33 434
0
-713 014
-746 447

-81 510
-25 000
-805 370
-877 680

-3 903
0
-818 669
-795 373

17

Avsättningar
- Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
- Andra avsättningar

18
19

-23 001
-8 535

-21 434
-4 493

-25 577
-10 878

-23 834
-7 808

Skulder
- Långfristiga skulder
- Kortfristiga skulder

20
21

-38 170
-258 184

-34 530
-229 818

-726 280
-302 189

-749 000
-270 841

-1 156 407

-1 036 722

-1 942 605

-1 846 856

675 197
1 024 569

716 268
1 000 137

675 197
1 024 569

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skuldernaeller
22
avsättningarna
716 268
Övriga ansvarsförbindelser
23
1 000 137
Leasing
24
Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 25.
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Kassaflödesrapport
KASSAFLÖDESRAPPORT

Not

T kr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Utbetalning för ianspråktagna avsättningar
Justering för ej likviditetspåverkande poster
26
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar
14, 15
Ökning (-) minskning (+) förråd och varulager
13
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder
21
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i imateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar (-)
27
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar
28
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)
29
Investering i finansiella tillgångar
Försäljning av finansiella tillgångar (+)
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån (+)
Amortering av skuld
20
Ökning av långfristiga fordringar (-)
12
Minskning av långfristiga fordringar (+)
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

KOMMUNEN
2013

2012

KOMMUNKONCERNEN
2013
2012

82 109
0
44 272
126 382
8 452
5
28 367
163 206

33 434
0
45 633
79 066
-21 557
-7
30 959
88 461

81 510
0
77 574
159 084
11 244
-5 502
22 174
187 000

3 903
0
87 227
91 130
-38 975
5 936
26 309
84 400

0
-116 050
3 933
5 574
0
0
-106 543

0
-76 084
3 618
1 828
0
0
-70 638

0
-135 679
3 933
5 574
-20
0
-126 193

0
-148 879
3 618
1 828
-14
0
-143 447

0
-497
-7 277
0
-7 774
48 888
112 115
161 003

0
-471
-10 054
0
-10 525
7 298
104 817
112 115

7 000
-18 856
-7 277
0
-19 133
41 674
132 449
174 122

64 385
-12 900
-10 054
0
41 432
-17 615
150 064
132 449

NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESRAPPORT
KOMMUNEN
2013

2012

KOMMUNKONCERNEN
2013
2012

Not 1, Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter
15 887
15 462
161 847
164 792
Taxor och avgifter
110 224
99 596
110 224
99 596
Hyror och arrenden
68 015
67 508
198 607
191 505
Bidrag
89 096
109 214
89 096
109 214
Försäljning av verksamheter och konsulttjänster
5 065
6 685
16 138
17 410
Realisationsvinster
5 040
1 828
5 040
1 828
Övriga intäkter
229 810
172 363
232 338
173 977
Summa verksamhetens intäkter
341 183
295 085
509 355
453 374
I verksamhetens intäkter under övriga intäkter 2013 för kommunen ingår jämförelsestörande poster på 66063 tkr, för år 2012
33548 tkr avseende Afa premier och retroaktiva ersättn LKAB, samt realisationsvinster, se not 9.
För GE AB under verksametens intäkter ingår jämförelse poster för ersättning för kulverthaveri som hände i januari 2013, 1,2 miljoner
och turbinskada maj 2012 0,5 miljoner kronor se not 9.
Not 2, Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter
-730 952
-706 809
-782 348
-757 848
Pensionskostnader
-69 005
-69 805
-73 369
-74 770
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial
-10 898
-11 215
-66 512
-81 786
Bränsle energi och vatten
-36 044
-34 694
-125 807
-127 225
Köp av huvudverksamhet
-169 397,39
-165 256
-177 314
-173 062
Lokal och markhyror
-68 909
-67 015
-69 925
-68 002
Övriga tjänster
-28 253
-100 650
-30 146
-103 041
Realisationsförluster och utrangeringar
0
0
0
0
Lämnade bidrag
-58 084
-58 642
-58 084
-58 642
Bolagsskatt
0
0
-317
736
Bolagsskatt justering
0
0
-66
-619
Övriga kostnader*
-260 840
-182 262
-277 543
-207 720
Summa verksamhetens kostnader
-1 250 429
-1 218 777
-1 357 497
-1 347 030
Upplysning om leasing lämnas i not 24.
* TOP bostäder jämförelsestörande posten år 2012 avser nedskrivning av nyproducerad fastighet på Forsheden, se not 9.
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Noter
NOTER
Not 3, Avskrivningar
Avskrivningar immateriella tillgångar
Avskrivningar byggnader och anläggningar
Avskrivningar maskiner och inventarier
Nedskrivningar
Summa avskrivningar
För uppgift om avskrivningstider se avsnittet redovisningsprinciper.

KOMMUNEN
2013

2012

KOMMUNKONCERNEN
2013
2012

0,00
-35 679
-7 861
0
-43 540

0,00
-34 398
-8 364
0
-42 762

-23
-54 024
-22 552
0
-76 599

-24
-51 539
-23 066
0
-74 629

Not 4, Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa skatteintäkter

909 578
-4 457
438
905 559

861 829
8 256
131
870 216

909 578
-4 457
438
905 559

861 829
8 256
131
870 216

Not 5, Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag
Kommunal fastighetsavgift
Bidrag för LSS-utjämning
Kostnadsutjämningsbidrag
Regleringsavgift/bidrag
Strukturbidrag
Summa generella statsbidrag och utjämning

7 654
32 408
11 400
-33 794
8 324
99 336
125 328

6 443
32 714
12 915
-35 054
9 006
99 543
125 567

7 654
32 408
11 400
-33 794
8 324
99 336
125 328

6 443
32 714
12 915
-35 054
9 006
99 543
125 567

102
1 794
4 268
6 165

689
2 053
3 278
6 019

104
2 182
4 336
3 989

691
2 619
3 366
6 675

Not 6, Finansiella intäkter
Utdelningar på aktier och andelar
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

Not 7, Finansiella kostnader
Räntekostnader
-52
-55
-26 436
-27 026
Ränta på pensionsavsättningar*
-1 961
-846
-2 045
-993
Övriga finansiella kostnader
-143
-1 013
-2 776
-2 249
Summa finansiella kostnader
-2 156
-1 914
-28 625
-30 269
* Posten för är 2013 för kommunen ingår en jämförelsestörande post avseende sänkt diskonteringsränta på pensionsskulden
RIPS (engångsefekten), se not 9.
Not 8, Extraordinära poster
Extraordinära intäkter
0
0
0
0
Extraordinära kostnader
0
0
0
0
Summa extraordinära poster
0
0
0
0
Not 9, Jämförelsestörande poster
Realisations-vinst/förlust
AFA -premier
Retroaktiva ersättningar från LKAB
Ersättning för kulverthaveri
Sänkt RIPS-ränta
Nedskrivning av nyproducerad fastighet på Forsheden
Summa jämförelsestörande poster
Not 10, Immateriella tillgångar
Koncessionsrättighet/Fallrätt
Anskafningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Bokförtvärde
Avskrivningstid, avskrivningen beror på årets skörd av torv.

5 040
19 729
46 333

1 828
21 121
12 427
0
0
35 376

5 040
19 729
46 333
1 715
-1 468
0
71 350

1 828
21 121
12 427
0
0
-10 000
25 376

-1 468
0
69 635

0
0
0
0

0
0
0
0

5 418
-4 524
0
893

5 418
-4 501
0
917
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Noter

NOTER

Immateriella tillgångar
Redovisat värde vid årets början
Årets investeringar
Utrangeringar och avytringar
Årets nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Årets avskrivningar
Övriga förändringar
Redovisat värde vid årets slut
Not 11, Materiella anlägningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Bokförtvärde
Avskrivningstider
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.
Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Bokförtvärde
Avskrivningstider
Maskiner och inventarier
Anskafningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Bokförtvärde
Avskrivningstider
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.
Övriga materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Bokförtvärde
Pågående investeringar avskrivs ej.

KOMMUNEN
2013
0
0
0
0
0
0
0
0

2012
0
0
0
0
0
0
0
0

KOMMUNKONCERNEN
2013
2012
917
0
0
0
0
-23
0
893

941
0
0
0
0
-24
0
917

Totalt
1 407 335
-853 800
0
553 535
10-50 år

1 369 399
-818 121
0
551 277
10-50 år

Totalt
2 310 796
-1 151 585
-42 266
1 116 945
10-50 år

2 261 703
-1 097 361
-42 266
1 122 076
10-50 år

Totalt
202 312
-162 519
0
39 793

197 183
-154 658
0
42 525

Totalt
630 040
-375 172
0
254 867

617 591
-352 620
0
264 971

Därav finansiell leasing
5 297
5 297
-3 018
-2 521
0
0
2 279
2 776
3-20 år
3-20 år

Totalt
110 696
0
0
110 696

38 246
0
0
38 246

Därav finansiell leasing
5 297
5 297
-3 018
-2 521
0
0
2 279
2 776
3-20 år
3-20 år

Totalt
116 581
0
0
116 581

42 977
0
0
42 977

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anlägningstillgångar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar
Överföring från eller till anat slag av tillgång
Övriga förändringar
Redovisat värde vid årets slut

551 277
38 470
-534
0
0
-35 679
0
0
553 535

541 453
44 222
0
0
0
-34 398
0
0
551 277

1 122 076
49 627
-534
0
0
-54 024
-200
0
1 116 945

1 064 713
108 903
0
0
0
-51 539
0
0
1 122 076

Maskiner och inventarier
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anlägningstillgångar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

42 525
5 129
0
0
0
-7 861
39 793

43 338
7 552
0
0
0
-8 364
42 525

264 971
12 448
0
0
0
-22 552
254 867

274 870
13 167
0
0
0
-23 066
264 971
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NOTER

KOMMUNEN
2013

2012

KOMMUNKONCERNEN
2013
2012

Övriga materiella anläggningstillgångar
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Överföring från eller till anat slag av tillgång
Redovisat värde vid årets slut

38 246
72 451
0
110 696

13 935
24 311
0
38 246

42 977
84 514
-10 910
116 581

16 167
91 280
-64 470
42 977

Not 12, Finansiella anläggningstillgångar
Aktier
- varav koncernbolagen
Värdepapper, obligationer, förlagsbevis mm
Långfristiga fordringar
Redovisat värde vid årets slut

35 087
34 200
5 629
8 292
49 008

28 087
27 200
5 629
8 014
41 730

35 087
34 200
5 873
19 712
8 472

28 087
27 200
5 853
19 434
16 175

103
0
0
103

109
0
0
109

4 350
5 993
981
11 325

3 417
2 406
0
5 823

Not 14, Fordringar
Kundfordringar
Skattefodringar
Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fodringar
Redovisat värde vid årets slut

39 423
14 546
22 038
37 057
113 064

30 685
15 296
55 546
27 677
129 205

63 537
14 737
34 665
40 956
130 196

54 901
15 397
67 738
34 792
139 953

Not 15, Kortfristiga placeringar
Räntefonder
Aktiefonder
Hedgefonder
Redovisat värde vid årets slut

67 226
36 157
25 820
129 204

65 744
36 157
19 613
121 515

67 226
36 157
25 820
129 204

65 744
36 157
19 613
121 515

73 064
58 177
28 242
159 483

71 851
48 533
20 623
141 008

73 064
58 177
28 242
159 483

71 851
48 533
20 623
141 008

Not 13, Förråd m.m.
Förråd och lager
Elcertifikat
Utsläppsrätter
Redovisat värde vid årets slut

Marknadsvärden
Räntefonder
Aktiefonder
Hedgefonder
Marknadsvärde vid årets slut
Orealiserad kursvinst

Not 16, Kassa och bank
Kassa
18
14
39
23
Bank
160 985
112 101
174 083
132 426
Redovisat värde vid årets slut
161 003
112 115
174 122
132 449
Kommunen har en checkkredit på 50 miljoner kronor som ej var utnyttjad vid bokslutet.
TOP bostäder har en internlimit knuten till bankkonto hos Gällivare kommun motsvarande 10 miljoner som ej var utnyttjad vid
bokslutet.
GEAB har en intern kreditlimit på 50 miljoner kronor som är utnyttjad till 31,5 miljoner. Pantförbindelser ingår i banktillgodohavanden.
Not 17, Eget kapital
Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat att avsätta 25 miljoner kronor av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserven.
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Not 18, Avsättning för pensioner och liknande förplikterser
Specifikation - Avsatt till pensioner
Särskild avtals-/ålderspension
Förmånsbestämd kompletterande ålderspension
Ålderspension
Pension till efterlevande
Summa pensioner
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner
Antal vistidsförordnanden
Politiker
Tjänsteman
Avsatt till pensioner
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
Varav
Nyintjänad pension
Ränte och basbeloppsuppräkning
Ändring av försäkringstekniska grunder
Pension till efterlevande
Övrig post
Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt
Summa avsatt till pensioner

KOMMUNEN
2013

2012

-12 193
-1 510
-2 818
-1 989
-18 510
-4 491
-23 001

-11 320
-1 455
-2 790
-1 684
-17 249
-4 185
-21 434

3
0

3
0

-21 434

KOMMUNKONCERNEN
2013
2012

-12 716
-3 564
-2 818
-1 989
-21 087
-4 491
-25 577

-11 933
-3 243
-2 790
-1 684
-19 649
-4 185
-23 834

-16 554

-23 834

-18 870

-1 567

-4 880

-1 743

-4 964

-466
-493
-1 468
-525
477
1 214
-306
-23 001

-4 314
-846
0
-61
113
1 181
-953
-21 434

-642
-493
-1 468
-525
477
1 214
-306
-27 321

-4 230
-846
0
-61
113
1 181
-953
-28 629

Tryggande genom försäkring*
54 727
50 499
Varav premier
4 228
6 647
Överskottsmedel
132
75
*) Belopp enligt SPP är en rimlig approximation avseende hur mycket pensionsskulden minskats genom försäkringar.
Aktualiseringsgrad
93%
92%
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.
Not 19, Övriga avsättningar
Avsatt för återställande av deponi *) Kommun
Redovisat värde vid årets början
-4 493
-3 307
-4 493
-3 307
Nya avsättningar
-4 042
-1 186
-4 042
-1 186
Ianspråktagna avsättningar
0
0
0
0
Outnyttjade belopp som återförs
0
0
0
0
Förändring av nuvärdet
0
0
0
0
Utgående avsättning
-8 535
-4 493
-8 535
-4 493
*) Avsättningen avser återställande av deponin för icke farligt avfall som togs i drift år 2001. Återställandet påbörjas 2015 och
beräknas vara klar under samma år.
Avsättning för eftersatt planerat underhåll (TOP bostäder AB)
Redovisat värde vid årets början
0
0
-223
-322
Nya avsättningar
0
0
0
0
Ianspråktagna avsättningar
0
0
0
99
Outnyttjade belopp som återförs
0
0
0
0
Förändring av nuvärdet
0
0
0
0
Utgående avsättning
0
0
-223
-223
*) Avsättnignen avser tidigare avsatta medel för eftersatt planerat underhåll och kommer att nyttjas under 2014.
Avsättning skatter enl företags årsredovisning (Matlaget i Gällivare AB)
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Outnyttjade belopp som återförs
Förändring av nuvärdet
Utgående avsättning
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0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

-293
-66
0
0
0
-359

-711
-619
0
0
0
-1 330

Noter
NOTER
Avsättning återställande torvmyr (GE AB)
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Outnyttjade belopp som återförs
Förändring av nuvärdet
Utgående avsättning
Summa övriga avsättningar
Not 20, Långfristiga skulder
Lån i banker och kreditinstitut

KOMMUNEN
2013

2012

KOMMUNKONCERNEN
2013
2012

0
0
0
0
0
0
-8 535

0
0
0
0
0
0
-4 493

-1 762
0
0
0
0
-1 762
-10 878

-1 762
0
0
0
0
-1 762
-7 808

-2 279

-2 776

-698 389

-717 245

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag
-26 257
-22 325
-26 257
-22 325
återstående antal år (vägt snitt)
24
24
24
24
Driftbidrag
-1 928
-2 560
-1 928
-2 560
återstående antal år (vägt snitt)
0
0
Anslutningsavgifter
-7 706
-6 869
-7 706
-6 869
återstående antal år (vägt snitt)
50 år
50 år
50 år
50 år
Summa förutbetalda intäkter
-35 891
-31 755
-35 891
-31 755
Summa långfristiga skulder
-38 170
-34 530
-726 280
-749 000
I lån till banker och kreditinstitut för kommun ingår skuld för finansiell leasing.
I lån till banker och kreditinstitut för koncernen ingår lån i banker för TOP bostedär AB 358 626,9 tkr och för GE AB 337 483,4 tkr
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.
Uppgifter om lån i banker och kredit institut
Genomsnittlig ränta/ TOP bostäder AB
0
0
2,957
3,238
Genomsnittlig ränta / GE AB exkl swap
0
0
1,660
1,980
Genomsnittlig räntebindningstid / TOP bostäder AB
0
0
3,1 år
0,00
Genomsnittlig räntebindningstid / GE AB
0
0
15 år
15 år
Lån som förfaller inom
1 år
0
0
78 367
95 926
2-3 år
0
0
149 030
148 985
3-5 år
0
0
394 642
363 832
Kommun har ingen lån.
Not 21, Kortfristiga skulder
Kortfristigaskulder till kreditinstitut och kunder
Leverantörsskulder
Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

-40 807
-58 695
-4 378
-11 127
-123 600
-19 579
-258 184

-33 078
-54 994
-3 385
-10 780
-105 852
-21 729
-229 818

-66 853
-82 434
-8 782
-12 012
-145 090
-20 717
-302 189

-58 666
-86 937
-7 083
-11 631
-125 429
-23 968
-270 841

Not 22, Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna
Ingående ansvarsförbindelse
543 374
539 278
Aktualisering
26
160
Ränteuppräkning
6 321
8 166
Basbeloppsuppräkning
10 413
18 681
Ändringar av försäkningstekniska grunder
42 817
0
Övrig post
-2 447
282
Årets utbetalningar
-24 077
-23 193
Summa pensionsförpliktelser
576 427
543 374
Löneskatt
139 841
131 823
Utgående ansvarsförbindelse
716 268
675 197
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet redovisningsprinciper.
*)För 2013 ingår här beräknad ansvarsförbindelse för förtroendevalda med 3 mkr inkl löneskatt.
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KOMMUNEN
2013

NOTER

Not 23, Övriga ansvarsförbindelser
Borgensåtaganden
Kommunalt förlustansvar för egnahem
Top Bostäder AB
Gällivare Energi AB
Summa övriga ansvarsförbindelse

4 943
365 129
630 066
1 000 137

2012

KOMMUNKONCERNEN
2013
2012

6 024
371 773
646 772
1 024 569

*) Solidariskt borgensansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser Not avseende
redovisningsperiod kalenderåret 2013 Gällivare kommun har i december 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 278 kommuner
som per 2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den
finansiella effekten av Gällivare kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per
2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 269 401 727 843 kronor och totala tillgångar
til 271 338 145 992 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 566 742 003 kronor och andelen
av de totala tillgångarna uppgick till 570 437 670 kronor.
Not 24, Leasing
Finansiella leasing över 3 år
Fastigheter, Maskiner och inventarier
Totala minimileaseavgifter
Nuvärde minimileaseavgifter
Därav förfall inom 1 år
Därav förfall inom 1-5 år
Därav förfall senare än 5 år
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat

6 397
2 279
497
1 782
0
0

6 397
2 776
471
1 884
421
0

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år
Minimileaseavgifter
Med förfall inom 1 år
Med förfall inom 1-5 år
Med förfall senare än 5 år

2 003
1 770
0

2 742
3 461
0

12 367
48 009
153 868

Not 25, Koncerninterna förhållanden
Enhet

Ägd

Försäljning

andel Köpare Säljare
Gällivare kommun

Lån

Borgen

Givare Mottagare Givare

Räntor/Borgensavgift

Mottagare Kostnader Intäkter

76 622

14 503

100%

44 381

60 820

365 129

1 290

Gällivare Energi AB
100%
Matlaget i Gällivare AB
60%
Malmfältens kraftverk AB 50%

950
28

32 925
13 732

630 066

1 343

Top bostäder AB

Enhet

Ägd

Ägartillskott

andel Givna
Gällivare kommun
Top bostäder AB

100%

188 073

Gällivare Energi AB

100%

10 000

60%

Malmfältens kraftverk AB

50%
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Koncernbidrag

Mottagna Given

198 073

Matlaget i Gällivare AB

1 000 137

Mottagen Given

2 633

Utdelning
Mottagen

13 947
47 089
166 586

Noter
Not 26, Ej likviditetspåverkande poster
Av- och nedskrivningar
Avsatt till pensioner
Övriga avsättningar
Förändring långfristiga periodiseringar
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur
Realisationsvinster
Summa ej rörelsekapitalpåverkande
Not 27, Investering i materiella tillgångar
Mark, bygnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar
Summa investering i materiella tillgångar
Not 28, Investeringsbidrag till materiella tillgångar
Mark, bygnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar
Summa investeringbidrag till materiella tillgångar

NOTER

Not 29, Försäljning av materiella tillgångar
Mark, bygnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar
Summa försäljning av materiella tillgångar

19
20

43 540
1 567
4 042
164
0
-5 040
44 272

42 762
4 880
-2 574
2 393
0
-1 828
45 633

76 599
1 743
4 108
164
0
-5 040
77 574

84 529
4 964
-1 955
2 393
0
-2 705
87 227

38 470
5 129
72 451
116 050

44 222
7 552
24 311
76 084

49 627
12 448
73 604
135 679

108 903
13 167
26 810
148 879

3 933
0
0
3 933

3 617
0
0
3 617

3 933
0
0
3 933

3 617
0
0
3 617

KOMMUNEN
2013

2012

5 574
0
0
5 574

1 828
0
0
1 828

KOMMUNKONCERNEN
2013
2012

5 574
0
0
5 574
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1 828
0
0
1 828
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Redovisningsprinciper
Upplysningar om redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a.
innebär att principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

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

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Osäkra fodringar har avskrivits efter individuell bedömning av varje fordran.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat

anges.

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Utgifter och inkomster har periodiserats utifrån den period förbrukning och
respektive intjänande skett.

Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta
av verkligt värde och anskaffningsvärdet.

Sammanställd redovisning

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag där kommunen har minst 20 %
inflytande i. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning.
Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av figur på sid 27.

Jämförelsestörande poster

Samtliga jämförelsestörande poster redovisas i not till resultaträkningen. Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är
extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra
perioder.

Intäkter

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2.
Övriga intäkter
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas fr.o.m. 2010 upp som en förutbetald
intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Driftbidrag (ex minoritetsspråk) tas fr.o.m. 2010 upp som en
förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder som årets förbrukning i
slutet av året.

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

9
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Avskrivningstider
Avskrivningstiderna anpassas till anläggningens nyttjandeperiod. Följande
avskrivningstider används. Verksamhetsfastigheter, fastigheter för affärsverksamheter och övriga fastigheter 10, 15, 20, 33, 50 år. Maskiner, fordon och inventarier: 3, 5, 10, 15, 20 år.
För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (t.ex. leasing) används den
planerade verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid.
Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år.
Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Objekt med ett anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp och med en
beräknad ekonomisk livslängd på minst tre år redovisas som investering. Driftstörningar av omedelbar karaktär inom VA verksamheten som kostar mer än ett
halvt prisbasbelopp bokförs som investering. För tillgångar med identifierbara
komponenter som har olika nyttjandeperiod tillämpas komponentavskrivning.

Finansiella tillgångar

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång.
Portföljens förvaltning regleras i av fullmäktige antaget reglemente KF §65/2010.
Samtliga placeringsmedel är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och
försäljningsvärdet.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas fr.o.m. 2010 upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade anskaffningsvärdet.

1

Avsättningar 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. Avsättningen har till och
med 2010 gjorts med schablonbelopp. Från och med 2011 baseras beloppet på
det slutliga återställandet. Nuvarande avsättning kommer under 2015 att användas till ny projektering och sluttäckning av 2001 års deponibygge.

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Intjänande fr.o.m. 1998 redovisas som en avsättning i balansräkning.
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. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning
när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut
redovisas som ansvarsförbindelse.

1
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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 3,6 Mkr tillförts balansräkningen som tillgång och skuld.

Leverantörsfakturor över 10 000 kr interimbokförs.
Löner, semesterersättningar och löneförmåner har redovisats enligt kon-

tantprincipen.

Semesterlöneskuld, ferielön 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.

VA-verksamhetens andel ingår i kommunens redovisning. Enligt Lag om

allmänna vattentjänster redovisas VA-verksamheten i separat resultat- och balansräkning.

Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser

Information i enlighet med rekommendation nr 17 har skett genom att: för den del
av pensionsförpliktelsen som tryggats genom försäkring redovisas varmed den
totala redovisade förpliktelsen minskats p g a försäkring.

Överuttag eller vinst inom VA och avfall verksamheterna

Kommunen har avsatt överskottsmedel från VA och avfall verksamheterna till
framtida nyinvesteringar enligt fastställd plan.
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Ord & begrepp

Ord- och begreppsförklaringa
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

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.

Utgörs av de betalningsförpliktelser som
är säkra eller sannolika till sin förekomst,
men där osäkerhet föreligger beträffande
beloppets storlek eller tidpunkten för betalning.

Kommunens samlade verksamhet

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. Kommunen egna kapital består av anläggningskapital (bundet
kapital i anläggningar för stadigvarande
bruk) och rörelsekapital (fritt kapital för
framtida drift- och investeringsändamål).

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.

Finansiell leasing

Äganderätten kan övergå till leasetagaren
(kommunen), vilket innebär att de ekonomiska risker och fördelar som är förknippat med ägandet också övergår.

Kapitalkostnader

Samlingsbegrepp för planmässig
avskrivning och intern ränta.

Kassaflödesrapport

Beskriver hur kommunen fått in pengar
under året och hur de använts.

Den verksamhet kommunen bedriver i
kommunkoncernen och i uppdragsföretag.

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

Kommunkoncernen

Den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag.

Sammanfattar intäkter och kostnader
samt visar årets förändring av det egna
kapitalet.

Likvida medel

Rörelsekapital

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.

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.

Nettokostnadsandel

Skatteunderlag

Nettokostnader

Skuldsättningsgrad

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

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

Nettoinvesteringar

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.

Nettoomsättning

Intäkter från sålda varor och utförda
tjänster som ingår i ett företags normala
verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, moms mm.

De totala beskattningsbara inkomsterna i
kommunen. Uttrycks vanligen i skattekronor, d.v.s. skatteunderlaget dividerat med
100.

Beskriver hur stor del av tillgångarna som
är skuldfinansierade.

Soliditet

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

Årsarbetare

Antal anställda omräknade till heltidsanställningar.
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Service- och tekniknämnden

Miljö- och byggnämnden

Barn- Utbildning och
Kulturnämnden

Verksamhetsberättelser

Kommunfullmäktige

Socialnämnden

Överförmyndarnämnden

Valnämnden

Revisionen

Kommunstyrelsen
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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 nio kommunfullmäktige sammanträden
genomförts. Sammanträdet i januari 2013 har kommunfullmäktige tagit del av nämnders, styrelsers och de
kommunala bolagens verksamheter. I mars sammanträdet antog kommunfullmäktige en miljöplan för Gällivare
kommun samt avtal med Boliden AB gällande hindersituation för Gällivare flygplats. Aprils sammanträde antog
bostadsförsörjningsplanen. Majs sammanträde antog
utvecklingsplan för Repisvaara. Augusti sammanträdet
beslutade om kommunplan för 2014-2016 exklusive budget. Kommunplan med budget för åren 2014-2016 antogs
i november.
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Driftsanalys

Kommunfullmäktige visar ett överskott på 75 tkr.
Kommunfullmäktige
Driftsredovisning (tkr)
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Årets resultat
Netto driftbudget
Budgetavvikelse

2013
0
1105
160
1265
1340
75

2012
0
1014
381
1395
1005
-390

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 av Centrum, Vassaraälv och Repisvaara.

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 organ som har att för fullmäktiges räkning granska,
utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten.
En viktig del av revisorernas uppgift är att årligen pröva
hur 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 Kommunal Sektor inom
PWC som biträden.
Revisorernas uppdrag enligt kommunallagen är att granska den verksamhet som styrelsen och övriga nämnder
bedriver med utgångspunkt från:
•
•
•

om verksamheten sköts på 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 genomförs
revisionsåret 2013 är följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ks och nämndernas ansvarsutövning
Delårsrapport och årsredovisning
Gatuunderhållet i egen regi respektive på entreprenad
Barn- och ungdomsvården
Grundskolans systematiska kvalitetsarbete inklusive
garanterad undervisningstid
IT-verksamheten
Kvalitet och barnens säkerhet i förskolan
Hanteringen av värdeförmål inom särskilda boenden,
förstudie
Våld i nära relationer, förstudie
Förstudie integration
Uppföljningsansvaret upp till 20 år - förstudie
Styrkortsmodellen, uppföljande granskning
Informationsöverföring i vården kommun-NLL
Lekmannarevision av de kommunala företagen

En mer utförlig redovisning av årets granskningsinsatser
utfallet av dessa och bedömningar i ansvarsprövningsfrågan lämnas i revisionsberättelsen för 2013.
Driftsanalys
För 2013 har revisionen haft en budget på 1 485 tkr. Driftanalysen visar ett nollresultat jämfört med budget.

Revision
Driftsredovisning (tkr)
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Årets resultat
Netto driftbudget
Budgetavvikelse

2013
0
242
1243
1485
1485
0

2012
0
279
1139
1418
1490
72

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Revisorerna förväntar sig fortsatta bra redovisningar från
samtliga nämnder med mätbara mål kopplat till både
kvalitetsfrågor och finansieringen av verksamheterna.
Effektiviteten, att nämndernas 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 fortsatt
granskningsbehov avseende samhällsomvandlingen
och hur planeringsprocesser med anledning av denna
hanteras.
Andra aktuella granskningsområden är olika kommunaltekniska frågor samt skolan och socialtjänsten, vilka
båda för närvarande genomgår stora förändringar bland
annat till följd av nya nationella regleringar.
Slutligen är ägarstyrningen av de kommunala bolagen
och de finansiella risker som finns i bolagsverksamheten
väsentliga att beakta.
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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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 organiserar genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landsting, kommunfullmäktige
samt val till Europaparlamentet.
Verksamheten är lagreglerad och kan förutom ovan
nämnda val, även omfatta till exempel lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar.
Årets viktigaste händelser
Under år 2013 har valnämnden tagit initiativ till en
förändrad distriktsindelning på landsbygden i det att
distrikten Dokkas, Ullatti och Nilivaara slagits samman
till det nya distriktet Dokkas och distrikten Hakkas och
Nattavaara slagits samman till det nya distriktet Hakkas. Länsstyrelsen har under 2013 fastslagit den nya
distriktsindelningen. Under 2013 har antalet ledamöter
i valnämnden ökats från 5 till 9 i syfte att kunna göra
valnämnden mer delaktig i valarbetet. Vidare har arvodena för deltagare i arbetet i röstnings- och vallokaler
justerats.
Driftsanalys
Valnämnden redovisar ett överskott för år 2013 med
anledning av att det inte har funnits behov av fler än två
sammanträden under 2013.  Vidare har ansvarig tjänsteman deltagit på utbildning anordnad av Sveriges kommuner och landsting inför valåret 2014. Sammantaget
redovisar valnämnden kostnader på 14 tusen kronor
vilket understiger budget med 15 tusen kronor.
Valnämnden
Driftsredovisning (tkr)
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Årets resultat
Netto driftbudget
Budgetavvikelse
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2013

2012
0
11
3
14
29
15
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0
4
1
5
29
24

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

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
År 2014 är det både EU-val och val till riksdag, kommun
och landsting. Förslag till förändringar i vallagen har lagts
och kommer att medföra förändringar när det gäller valen
för 2018 och framåt. Den samhällsomvandling som pågår
med anledning av malmbergsgruvans expansion kommer
att medföra ett behov av förändring av valdistrikt och dagens 14 distrikt bör på sikt minskas för att kunna vidmakthålla en fungerande verksamhet på valdagen.

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, funktionsnedsatta och barn.
Årets viktigaste händelser
Nämnden har haft fokus på att utveckla tillsynsrollen där
bland annat korta handläggningstider med bibehållen
rättsäkerhet eftersträvats.   

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

En väl fungerade tillsyn minimerar risken för att de som
företräds av en ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare ska drabbas av rättsförluster. Därav
har nämnden haft som mål att
90 % av årsräkningarna ska vara granskade senast den
1 september och resterande 10 % innan årsskiftet.

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 effektivisera handläggningen
av ärenden med bibehållen rättsäkerhet, effektivisera
årsräkningsgranskningen, förbättra kommunikationen
och samverkan med andra funktioner, utbildning av gode
män och förvaltare i deras uppdrag, samt utveckla arbetet kring ensamkommande barn.

Nämnden har infört rutiner för nämnds-administrationen i
enlighet med rutiner som gäller för övriga nämnder.
Nämnden har även påbörjat och fortsätter arbetet med
att utveckla hemsidan, utbilda ställföreträdare, samt att
förbättra kommunikation och samverkan.
Driftsanalys
Nämnden redovisar ett överskott, vilket delvis kan bero
på förbättrad ekonomi hos huvudmännen och att sammanträden och möten har anpassats till att äga rum utanför arbetstid. Vidare har nämnden intagit en striktare hållning vad gäller utbetalning till ställföreträdare. Nämnden
följer SKLs rekommendationer för utbetalning av arvode
till ställföreträdare.  

Överförmyndarnämnden
Driftsredovisning (tkr)
Exkl kapitalkostnader
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Årets resultat
Netto driftbudget
Budgetavvikelse

2013

2012
0
1 031
104
1 135
1 230
95

-26
920
109
1 003
1 230
227

En väl fungerade tillsyn minimerar risken för att de som
företräds av en ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare ska drabbas av rättsförluster. Därför behövs kompetenta och motiverade ställföreträdare.
Nämnden avser därmed att genomföra årliga informations- och utbildningsträffar samt en strukturerad introduktionsutbildning.
Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare ska
före den 1 mars varje år inkomma med en årsräkning
till överförmyndaren. Särskild vikt kommer även
fortsättningsvis att läggas på att effektivisera granskningen av dessa årsräkningar.
Nämndens ambition är även att öka tillgången till
information, stöd och vägledning på kommunens
hemsida. Vidare ska dokumenthanteringen ses över och
en nöjdhetsundersökning tas fram.
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Överförmyndarnämnd
Uppföljning styrkort
Under året har överförmyndarnämnden utfört tillsyn
över förmyndare, godemän och förvaltare, och därmed
fortlöpande arbetat med att tillvarata huvudmännens
intressen. Arbetet med att ta fram riktlinjer för
handläggningen av ärenden är genomfört.
Handläggningstiderna har enligt verksamhetens
uppfattning varit korta, utom när det gäller
årsräkningsgranskningen. Per den 31 december hade
190 av 198 årsräkningar granskats. Målet att 90% av
årsräkningarna skall vara granskade den 1 september,
samt 100% vid årsskiftet 2013 har inte uppnåtts.
Anledningen till detta har främst varit vakanser och
personalbyten.

Uppföljning Överförmyndarnämndens styrkort
Medborgare- Delvis uppfylld nivå
1. Huvudmännens intressen tas tillvara och rättigheter
blir tillgodosedda.
2. Jämlikt och gott bemötande
3. God tillgänglighet

Övrigt
Personalen på överförmyndarexpeditionen sorterar under
Nämnd- och utredningsenheten och nämnden har inget
arbetsgivaransvar för dessa. På expeditionen arbetar
1,0 handläggare och 0,5 handläggare/ sekreterare.
Nämnden har budgeterat för ytterligare en granskare av
årsräkningar under 2-3 månader.
Vid samtliga nämndsammanträden har verksamheten
delgett nämnden en verksamhetsrapport i vilken
uppföljning av nämndens mål, ärendevolymer, samt
resultat av årsräkningsgranskning redovisats.

Sammanvägd bedömning
Den 31 december hade 190 årsräkningar av 198
granskats, vilket innebär att 95,9 % av årsräkningarna för
2012 har granskats. Under 2013 har även 25 sluträkningar
granskats.
Länsstyrelsen och kommunens revisorer har inte framfört
någon allvarlig kritik.
Alla nya ställföreträdare som förordnats under 2013 har
fått introduktionsutbildning.
En översyn av verksamhetens hemsida har gjorts.
Samtliga blanketter som rör överförmyndarnämndens
verksamhet finns tillgängliga i fysisk form på
överförmyndarkontoret och på hemsidan.

Tillväxt och utveckling- Målsättningar saknas
Målsättningar för 2013 saknas.

Sammanvägd bedömning

Intern effektivitet- Delvis uppfylld nivå
4. Effektiv och rättssäker handläggning

Sammanvägd bedömning
Ställföreträdarna har under 2013 fått arvode utifrån SKLs
riktlinjer.
Arbetet med att ta fram riktlinjer för handläggningen av
ärenden är klart.
Delegationsordningen har setts över under 2013.
En årlig träff med berörda myndigheter och verksamheter
har genomförts under 2013.

Medarbetare- Målsättningar saknas
Målsättningar för 2013 saknas.

Sammanvägd bedömning

Ekonomi – Helt uppfylld nivå
5. Budget i balans

Sammanvägd bedömning
Nämnden har vid samtliga sammanträden haft
uppföljning av nämndens mål, ekonomi, ärendevolymer
och resultat av årsräkningsgranskning
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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. Till
kommunstyrelsens uppgifter hör även att ha uppsikt över
nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet.
Det betyder att styrelsen övervakar att lagar och riktlinjer
följs i den kommunala verksamheten.
Årets viktigaste händelser
Den nya samhällsbyggnadsförvaltningen (SAM) har
startat sitt arbete under året.  Förvaltningen ska ansvara
för frågor som rör samhällsbyggande, strategisk
planering, detaljplanering, exploateringsfrågor,
projektledning och andra genomförande
frågor. Huvuduppdraget är att hålla samman
samhällsomvandlingen. SAM har bland annat
arbetat med utvecklingsprojekt Östra Malmberget,
utvecklingsplan för Repisvaara samt anbudsanvisning för
bostäder på Silfwerbrandshöjden.
Gällivares näringsliv fortsätter att utvecklas positivt.
Näringslivet i Gällivare har den uthålligaste tillväxen i
Sverige enligt Företagarna/ UC som genomför rankingen.
Under 2013 har Gällivare kommun genomfört
Medborgarundersökning och INSIKT-undersökning,
riktade till medborgarna och företagen i kommunen. I
medborgarundersökningen får medborgarna tycka till
om kommunen och dess verksamheter. Bostäder och
bostadsbyggandet får ett lågt betyg som påverkande
faktor på hur det är att bo och leva i kommunen. Bland
områden som får högt betyg ligger allmän kommunal
service som vatten och avlopp samt räddningstjänsten
i topp. INSIKT är en kvalitetsmätning av kommunens
myndighetsutövning och service mot företagare.
Miljöplanen är antagen i Kommunfullmäktige och
arbetet med att implementera den i kommunens
verksamheter pågår. Gällivare har förbättrat placeringen
på Miljöaktuellts ranking med 41 st placeringar.
Hälsoprojekt för att minska korttidsfrånvaron inom
kommunens verksamheter har påbörjats. Projektet syftar
till att ge personalen kunskap och verktyg för bättre hälsa
och ökad livskvalitet.

Driftsanalys
Kommunstyrelsen resultat uppvisar överskott på 8,1
Mkr. Det stora överskottet beror bland annat på att
kommunstyrelsen erhöll medel för samhällsomvandlingen
under december månad.  Inom personalenheten
uppvisar kontot för företagshälsovård överskott, en
orsak kan vara det nya avtalet, uppföljning skall
ske. Inom utvecklingsenheten lämnade kontot för
samhällsomvandlingen ett större överskott. Nämnd/
utredning har överskott på personalkostnader på grund
av vakanta tjänster.
Investeringsanalys
Det största investeringsprojektet avser markförvärv som
ännu inte tagits i anspråk.
Kommunstyrelsen
Driftsredovisning (tkr)
Exkl kapitalkostnader

2013

2012

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Årets resultat
Netto driftbudget
Budgetavvikelse

-35 217
52 388
59 831
77 002
85 077
8 075

-38 922
59 815
62 722
83 616
83 789
173

Investeringar
Utgifter
Budget
Budgetavvikelse
Investeringsbidrag

45
12 344
12 299
0

8 654
8 623
-31
0

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
För att klara den kommande samhälls-omvandlingen
ställs stora krav på samhällsplanering och
samhällsbyggnad. Målet är att skapa ett attraktivt
samhälle för alla genom att tillgodose en god planering,
bebyggelse, boende, infrastruktur och kommunikationer
genom att säkra marktillgången och upprätta tidsplaner
för den fysiska planeringen.
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Kommunstyrelsen
Befolkningsutvecklingen samt befolkningens
sammansättning är av stor betydelse för kommunens
framtida utveckling. En minskande befolkning innebär
att skatteunderlaget minskar vilket på sikt försvårar
finansieringen av kommunens verksamhet. En ökad
samverkan inom länet, regionen, samt ett ökat samarbete
mellan närliggande kommuner kommer att få ökad
betydelse för att bibehålla den kommunala servicen.

Den ojämna åldersfördelningen med ett minskat antal
unga människor, främst kvinnor, och den förväntade
arbetskraftsbristen ökar behovet av en attraktiv kommun.
Förutom en väl fungerande kommunal basservice inom
vård, skola och omsorg krävs ett rikt utbud av kultur- och
fritidsattraktiviteter. En aktiv mark- och bostadspolitik
skall möjliggöra ett behovsanpassat och varierat utbud
av bostäder med attraktiva och unika boendemiljöer.

En ökad andel äldre medför ökade krav på omsorg samt
kommer att ställa nya krav på politiska prioriteringar
och omfördelning mellan åldersgrupper. Det är av stor
betydelse att möta detta behov vid utformningen av
framtidens äldre boenden i Gällivare kommun.

Tillväxten inom kommunens näringsliv och fler
arbetstillfällen skapas inte bara inom basindustrin
eftersom dennas fortlevnad är beroende av en ständig
rationalisering. Det är av största vikt att utveckla
handel och besöksnäring för att i framtiden skapa ett
differentierat och därmed mindre konjunkturkänsligt
näringsliv.

Gällivares befolkningsutveckling är inte i balans eftersom
antalet äldre ökar. Detta innebär att risken för brist på
arbetskraft i framtiden är stor. Bristen på arbetskraft
medför att kommunen som arbetsgivare kommer att
utsättas för konkurrens. Gällivare kommun måste bedriva
en konkurrenskraftig personalpolitik där medarbetarna
känner delaktighet och inflytande samt upplever
möjligheter till utveckling.

Uppföljning Kommunstyrelsens styrkort
Medborgare- Delvis uppfylld nivå
1. Förbättra verksamhetsuppföljningen för KS och
KLK
2. Förbättra och utveckla medborgardialoger,
marknadsföring och information.
3. Stödja och förbättra livsmiljöer med ett
hälsofrämjande perspektiv.

Sammanvägd bedömning
Medborgarnöjdheten med bemötande och tillgänglighet i
kommunens verksamheter har minskat något sedan 2011.
Medborgardialoger i samband med
samhällsomvandlingen har påbörjats ute hos
förvaltningarna och kommunens invånare.
Miljöarbetet har förbättrats i kommunen under året. En
miljöplan är antagen i kommunfullmäktige och Gällivare
kommun har förbättrat placeringen i Miljöaktuellts
kommunranking med 41 placeringar.
Målsättningen med folkhälsoarbetet är att hälsotalet ska
öka. Folkhälsan har följts upp två gånger under året och
folkhälsotalet har inte ökat under året.
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Kommunstyrelsen
Tillväxt och utveckling- Delvis uppfylld nivå
4. Säkra marktillgången.
5. Gällivare ska upplevas som en företagsvänlig
kommun.
6. En av Sveriges ledande vinterorter
(vintersportorter).

Sammanvägd bedömning
En kommunal markförsörjningsplan och en tidsplan för
detaljplaneläggning har påbörjats under året.
Företagsklimatet har försämrats något enligt de svar som
företagarna har lämnat i Svenskt näringslivs
företagsranking och SKL:s INSIKT- undersökning.
167 nya näringsidkare har tillkommit under året. Andelen
kvinnliga styrelseledamöter och VD har ökat sedan 2012.
Antal sysselsatta i besöksnäringen och turismnäringens
omsättning har ökat under året. Antalet gästnätter har
dock minskat vilket kan förklaras av färre bäddar i
kommunen sedan senaste mätningen.

Intern effektivitet- Delvis uppfylld nivå
7. Kontinuerligt förbättra verksamheten.
8. God planering för flerfunktionella lösningar.

Sammanvägd bedömning
En rad förbättringar av verksamheten har gjorts under
året. Kommunens processkarta är reviderad.
Kostnadsjämförelser med andra kommuner har
sammanställts i kommunens gemensamma
planeringsförutsättningar.
Planering och samverkan mellan förvaltningarna har ökat
under året. Det flesta samverkansformerna sker inom
ramen för samhällsomvandlingen.

Ekonomi – Ej uppfylld nivå
10. Utveckla verksamhetsplaneringsprocessen.
11. Lokalytorna anpassas i kommunen som helhet.
12. Internhyressystemet ska utvecklas.

Sammanvägd bedömning
En översyn av verksamhetsplaneringsprocessen har
påbörjats och kommer att fortsätta under 2014. Intern
kontrollplaner har införts i nämnderna.
En modell för vad som ska ingå i sjukkostnader är
framtagen.
Nyttjandegraden på kommunens lokalytor har inte
detaljredovisats under året. Internhyressystemet ska
utvecklas under 2014.
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Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden
Ordförande: Ulf Normark
Antal ledamöter: 7
Förvaltningschef: Antero Ijäs
Uppdrag
Miljö- och byggnämnden har
kommunens myndighets- och
serviceansvar för de uppgifter som
faller inom plan- och bygglagen,
miljö- och hälsoskyddslagstiftningen,
livsmedelslagstiftningen samt
smittskyddslagstiftningen. Därutöver
ansvarar nämnden för kontroll av
försäljning av receptfria läkemedel
samt tillståndsgivning för brandfarlig
och explosiva varor fram till 201401-01.

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).

Årets viktigaste händelser
Miljö- och bygg blev en egen förvaltning från 1sept 2013.
Samtliga detaljplaner förutom förenklat planförfarande
flyttades över till en annan förvaltning. Nämnden
färdigställer dock ett stort antal påbörjade detaljplaner.
Nämnden har börjat strukturera om bygglovshanteringen
för att kunna erbjuda snabbare service till medborgarna.
Infört nytt elektroniskt sätt att söka bygglov med Bank ID.
Nämnden fick ett erkännande från näringslivet genom
tilldelningen av årets julklapp till verksamhet som gjort
betydelsefulla framsteg för samhälls-utvecklingen.
Nämnden har börjat med luftmätningar i tätorten.
Driftsanalys
Förvaltningen redovisar ett positiv resultat för 2013.
Miljökontoret ger ett överskott p.g.a. föräldraledigheter och
vakanta tjänster.
Byggkontorets överskott beror på antalet beviljade
bygglov och snabbare handläggning av bygglovsärenden.
Miljö och byggnämnden
Driftredovisning (tkr)
Exkl kapitalkostnader
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Årets resultat
Netto driftbudget
Budgetavvikelse

Investeringar
Utgifter
Budget
Budgetavvikelse
Investeringsbidrag
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2013
-6 401
5 385
4 273
3 257
4 176
919

2012
-11 213
6 008
5 295
90
-174
-264

245
1 110
865
0

7 976
7 976
0
0
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Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
För att möta ökade behovet av bygglov krävs en ständig
förnyelse av bygglovsprocessen.
Miljöarbetet skall struktureras under 2014 för en bättre
tillsynsverksamhet.
Verksamhetsuppföljning ses över för att uppfylla
nämndens krav på redovisning på ett ändamålsenligt sätt.
Nya IT verktyg används och utvecklas för att underlätta
verksamheten på båda delarna av Miljö- och
byggförvaltningen.

Miljö- och byggnämnden
Uppföljning Miljö- och byggnämndens styrkort
Medborgare- Delvis uppfylld nivå
1. Väl fungerade och effektiv verksamhet som
medborgarna är nöjda med
2. Förbättra och utveckla medborgar-dialoger,
marknadsföring och information
3. Planera och bedriva tillsyn över livsmiljöer med ett
hälsofrämjande perspektiv.

Tillväxt och utveckling- Helt uppfylld nivå
4. God samhällsbyggnad för tätort och landsbyggd
5. Bra service till företag och samhälle
6. En samhällsplanering som stödjer
vinterortsperspektivet.

Sammanvägd bedömning
Snabbare bygglovshantering har gett god respons från
medborgarna och företag. Nya möjligheter att söka
bygglov har skapats.
Nya hemsidor med bättre information öppnade.
Dialogmöten med medborgarna kommer att starta i början
av 2014.
Projektplan om nedskräpningsprojekt framtagen
genomförs under 2014.
Luftmätning startade under hösten 2013.

Sammanvägd bedömning
I den mån det varit aktuellt har det framhållits i all
planering.
Årets julklapp från näringslivet för stora förbättringar
som genomförts i förvaltningen visar en positiv
utveckling.
Har deltagit i skoterledsutredning. Krav på snöröjning
med i framtida detaljplaner.

Intern effektivitet- Helt uppfylld nivå
7. En kostnadseffektiv verksamhet med god service

8. En ändamålsenlig samhällsplanering.

Medarbetare- Delvis uppfylld nivå
9. Nöjda och motiverade medarbetare

10. Säkra framtida kompetensförsörjning.

Ekonomi – Målsättningar saknas
Målsättningar för 2013 saknas.

Sammanvägd bedömning
Nya rutiner skapade inom förvaltningen för bygg och
miljö. Ger möjlighet till bättre uppföljning av
verksamheten.
Har ingått i alla detaljplaner som förvaltningen medverkat
i. Särskild vikt på tillgänglighetsfrågor beaktats.

Sammanvägd bedömning
Medarbetarenkäten visar en positiv trend på flera
områden. Uppföljande åtgärder kommer att vidtas under
kommande åren.
Flera nyrekryteringar gjorda och vidareutbildning av
medarbetare utförda. Åtgärder för framtida
kompetensförsörjning måste prioriteras under kommande
åren.

Sammanvägd bedömning
Nämnden ingick i Kommunstyrelsen framtill 2013-09-01
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Service- och tekniknämnden
Service och
tekniknämnden
Ordförande: Mats Rantapää
Antal ledamöter: 7
Förvaltningschef: Joakim Svensson
Uppdrag
Service- och tekniknämnden fullgör
kommunens uppgifter avseende
infrastruktur som gator, vägar,
gatubelysning, flygplats, vatten
och avloppshantering, avfall,
räddningstjänst, fritidsanläggningar,
trafikfrågor, parker, skog och
kommunala fastighetsbeståndet.
Utöver det ansvarar nämnden
för lokalvård, kommunala
sysselsättningsverksamheten, bidrag
till idrotts- och fritidsföreningar,
bostadsanpassningsbidrag,
konsumentvägledning och
skuldsanering.

/HGDP|WHU0DWV5DQWDSll V 0DUJDUHWD3RKMDQHQ V 
/HQD,VUDHOVVRQ V )UDQNgTYLVW V 7HUWWX.XOW Y 
-DQHWH+HQULNVVRQ Y %HQQ\5LQJYDOO P .

Årets viktigaste händelser
Kommunfullmäktige beslutade i samband med
tagandet av budgeten för 2014, att satsa på årligen
återkommande områdesvisa upprustningar av den
viktigaste infrastrukturen i samhället. Vidare har som ett
led i samhällsutvecklingen en större översyn genomförts
gällande kommunens vatten- och avloppsförsörjning.
På Lapland Airport startades en ny flyglinje på sträckan
Kiruna-Gällivare-Luleå i februari 2013 under namnet
Malmfältsflyg. Linjen har utvecklats positivt under hela
året och bedöms ha kommit för att stanna. Flygplatsen
har fått ett nytt incheckningssystem som möjliggör
bokning via SAS till och från Gällivare. Gällivare flygplats
utvecklingsprojekt som omfattar banförlängning, avbröts i
maj 2013.
Försörjningsenheten övergick till socialförvaltningen den
1 september.
Pensionärsservice fick utökat uppdrag och utökade
resurser.
Samverkansavtal som slöts med Topbostäder under
hösten 2012 har förbättrat uppföljning och samarbete
avseende fastighetsförvaltningen.
Kring årsskiftet 2012-2013 övergick ridhuset från
Ridklubben Dundret till kommunen och renoveringar
har påbörjat, bland annat har fastigheten anslutits till
fjärrvärmenätet.
Kommunens snöröjningsorganisation har utvärderats och
åtgärder för att förbättra förarnas arbetsmiljö har vidtagits.
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För att medverka till en attraktiv livsmiljö samt bidra till
folkhälsan har service- och tekniknämnden bland annat
lämnat bidrag till en skridskobana på Vassaraträsk.
En utredning om sammanhängande skoterledsnät i
tätorten pågår.
Service- och teknikförvaltningen har slyröjt Naturstigen
längs med stranden till Vassaraträsk.
En extra satsning på städning, slyröjning och klippning
i samhället skedde med stöd av extra bidrag från
kommunstyrelsen under sommaren 2013.
Följande nyinvesteringar har genomförts under 2013:
Nya utbildningslokaler vid Tallbacka- respektive
Mariaskolan har uppförts, även den yttre miljön vid
skolorna har fått en ansiktslyftning. Bredvid Mariaskolan
har bl.a. en multiarena för barn och unga anlagts – den
första av sitt slag i Norrbotten, som kan utnyttjas för
olika sportgrenar såväl sommarhalvår som vinterhalvår.
I Malmberget har fortsatta investeringar gjorts i
kommunaltekniska anläggningar, bland annat har nyoch omdragningar av vägar, gång- och cykelstigar samt
skoterleder utförts under året.
Fem gång- och cykelvägar i anknytning till
bostadsområden har asfalterats.
Järnvägsstationen har anpassats till ett Resecentrum
under året.
Bowlinghallen har uppgraderats där
säkerhetsutrustningen som förhindrar åtkomst av rörliga
maskindelar under drift, ingår.
Tallbacka Idrottsplats har försetts med nytt konstgräs.

Service- och tekniknämnden
Vatten och avlopp
Kavahedens avloppsreningsverk har rustats upp och
takdelar har bytts ut, fasaden har bytts ut och målats,
fönster och dörrar har bytts ut och dessutom har
markarbeten med avvattningar och asfalteringar utförts.
I Puoltikasvaara och Skaulo har åtgärder i ledningsnätet
genomförts i syfte att minska inläckage. I Nikkaluokta
reningsverk har åtgärder vidtagits för att säkerställa
vattenkvaliteten, bland annat har ett nytt sandfilter
installerats. Sarkasvaara vattentäkt har säkrats upp med
ny brunn i bättre läge. En ny grovrenssil har installerats
i Ullatti reningsverk. Flera viktiga utredningar angående
vatten har färdigställts under året.
Avfall
I utvecklingsplanen för Kavahedens återvinnings-central
har markarbeten utförts med dagvatten-ledningar och
brunnar och en oljeavskiljare har monterats i syfte att
minska påverkan på miljön. Anläggningen ska dessutom
trafiksäkras, effektiviseras och arbetsmiljö anpassas.
När handlingsplanen är klar ska återvinningscentralen
öka kapaciteten till det dubbla. Återvinningsstationen
på Malmheden har snyggats upp, belagts och flyttats
till Dollarstore, som ett led i renhållningsordningen
för att minska förpackningar i våra sopor. Stora
informationsinsatser riktat mot verksamheter har utförts
och ett antal informativa broschyrer har tagits fram. Även
en inventeringsinsats av verksamheternas hushållsavfall
har gjorts och ett stort antal företag blev nya kunder hos
Service- och teknikförvaltningen.
Driftsanalys
Skatteverksamheterna redovisade ett svagt positivt
resultat. Ledningen gör ett överskott på 1 700
tkr genom en restriktiv hållning avseende köp av
utredningar och externa konsulttjänster. Service- och
fritid gör ett överskott på 1 300 tkr främst beroende
på färre anvisade till sysselsättningsenheten.
Fastighetsförvaltningen gör ett underskott på
400 tkr främst beroende på minskade intäkter.
Teknikavdelningen gör endast ett underskott på 500 tkr
bland annat beroende på att kommunstyrelsen tillförde
förvaltningen 1 000 tkr under våren för förbättringar i
sommarunderhållet i samhället. Aktiviteten underhåll av
gator och vägar gör enskilt ett underskott på ca
1 500 tkr trots kontinuerlig intern omförning för
att stärka denna post. Flygverksamheten gör ett
underskott på 1 000 tkr beroende på minskat bidrag.
Räddningstjänsten gör ett underskott på 1100 tkr
huvudsakligen beroende på att ledighetsbanker
minskats.

berodde på tekniska svårigheter med datasystemet för
inhämtning av hushållsavfall. Underskottet minskar det
överskott som finns från tidigare år. Pengarna kommer
att nyttjas till investeringar. Tömning av enskilda VA
- anläggningar redovisade 183 tkr i underskott som
förs över till 2014. Verksamhetsavfall redovisade ett
överskott på 2 100 tkr vilket berodde på mottagande av
asbestförorenad jord. Överskottet kommer att användas
till utveckling av återvinningscentraler enligt tidigare
handlingsplan.
Investeringsanalys
Förvaltningen har genomfört alternativt påbörjat
samtliga beslutade kommunala investeringsprojekt. De
projekt som ligger vilande avvaktar beslut. Totalt har
112 736 tkr upparbetats under 2013 varav 95 894 tkr är
skattefinansierat vilket är en stor ökning mot föregående
år.

Service- och tekniknämnden, skatteverksamhet
Driftsredovisning (tkr)
Exkl kapitalkostnader
2013
2012
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Årets resultat
Netto driftbudget
Budgetavvikelse

-127 676
100 878
120 706
93 908
93 910
2

-128 287
103 701
130 678
106 101
103 797
-2 304

Investeringar
Utgifter
Budget
Budgetavvikelse
Investeringsbidrag

95 894
164 786
68 892
-7 371

47 269
128 238
80 969
-2 748

VA-verksamheten redovisade 14 700 tkr i överskott,
varav 11 500 tkr är ersättning från LKAB för
huvudmannaskapet. Överskottet är planerat att nyttjas
till investeringar i VA-verksamheten.
Hushållsavfallet gav 737 tkr i underskott vilket delvis
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Service- och tekniknämnden
Service- och tekniknämnden, VA
Driftsredovisning (tkr)
2013

2012

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Årets resultat
Netto driftbudget
Budgetavvikelse

-38 692
11
26 496
12 185
0
0
0

Investeringar
Utgifter
Budget
Budgetavvikelse
Investeringsbidrag

-41 978
35
29 350
12 593
0
0
0

14 349
34 860
20 511
0

15 056
14 095
-961
0

Service- och tekniknämnden, Avfall
Driftsredovisning (tkr)
2013

2012

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Årets resultat
Netto driftbudget
Budgetavvikelse

-32 345
440
30 408
1 497
0
0
0

-25 182
361
22 222
1 454
-1 145
0
1 145

Investeringar
Utgifter
Budget
Budgetavvikelse
Investeringsbidrag

2 493
489
-2 004
2 493

3 526
489
-3 037
3 526

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Bristen på resurser till att underhålla infrastrukturen
är stor och påtaglig. En del av lösningen kan finnas
i en annan modell för att hantera och avsätta medel
för investeringar inom kommunen. Förnyelse av
infrastrukturen måste genomföras med en tydlighet
och konsekvens som innebär årliga områdesvisa
renoveringar av vägar och ledningsnät. Detta för att
ett uppdämt investeringsbehov inte skall skjutas på
framtiden.
Fastighetsbeståndet status är idag inte tillfredställande,
för liten del av resurserna går idag till att underhålla
och reinvestera i beståndet. Kommunen behöver
påbörja en långsiktig höjning av de resurser som går till
reinvestering i fastighetsbeståndet för att undvika onödig
kapitalförstöring som annars riskerar att ske.
Den påbörjade samhällsomvandlingen kommer i
stor utsträckning att påverka verksamheten inom
nämnd och förvaltnings ansvarsområde. Att avveckla/
reducera samhällsservice och infrastruktur i vissa
delar samtidigt som utveckling och införsel skall ske i
andra delar av samhället kommer att ställa stora krav
på tydlighet, handlingskraft och tillförsel av resurser.
Vid all nyetablering av infrastruktur måste en av
utgångspunkterna vara att skapa långsiktigt låga
driftskostnader.
Arbetet med att förbättra intryck och förhöja trivseln
för såväl medborgare och besökare i Gällivare, är ett
prioriterat område. Detta bör ske genom en kombination
av åtgärder, nya lösningar och ökat samarbete med
medborgarna.
Säkerheten i kommunen kan och bör förbättras genom
att bättre disponera tillgängliga resurser och fördela
mer av dessa mot de förebyggande områdena, så som
utbildning och information till medborgarna, samt genom
att öka samarbetet med andra aktörer.
Tillskapandet av gemensamma lokaler för Service- och
teknikförvaltningens drift- och underhållsorganisation
är absolut nödvändig för att Tekniska avdelningen
ska kunna leverera effektiv service under rimlig
arbetsmiljöförhållanden.
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Service- och tekniknämnden
Uppföljning Service- och Tekniknämndens styrkort
Medborgare- helt uppfylld
1. Vidmakthålla och utveckla infrastrukturen
2. Vidmakthålla och utveckla fastigheter
3. Vidmakthålla och utveckla affärsverksamheterna
4. Vidmakthålla och utveckla fritiden
5. Vidmakthålla och utveckla sysselsättningen
6. Förbättra serviceandan samt återkoppling till
medborgarna
7. Vidmakthålla och förbättra yttre miljö

Sammanvägd bedömning
Antalet felanmälningar har minskat kraftigt under året.
Nytt felanmälanssystem är inköpt och på väg att
implementeras.
Utbyte av kvicksilverarmaturer fortsätter.
Ett avtal med Topbostäder har slutits och användandet
av nyckeltal har börjat struktureras upp.
Det planerade underhållet ska öka enligt budgeterade
siffor för 2014.
Antalet kunder som betalar för sophämtning har ökat.
Ökad annonsering och information på webbplatsen
angående öppettider.
Inventering av behov av E-tjänster är genomförd och
bokningssystem införs.
Pensionärsservice har utökat uppdrag och utökade
resurser.
Servicedeklaration för renhållning är antagen.
Grönstrukturplan och belysningsplan framtagen.

8. Vidmakthålla och utveckla trafiksäkerhet, trygghet
och allmän säkerhet

Tillväxt och utveckling- delvis uppfylld
9. Stödja processen med sakkompetens
10. Genomföra tilldelade projekt enligt plan
11. Vidmakthålla och utveckla fritiden

Sammanvägd bedömning
Deltagande i ÖP, FÖP och utvecklingsplan.
Spårbelysningsarbete pågår.
Beslut taget i KF om att inte förlänga ledningsbanan på
flygfältet.
Planering av skoterleder pågår.
Skridskobana färdigställd 2012-2013.

Intern effektivitet- helt uppfylld

Sammanvägd bedömning

12. Förbättra verksamhetsledningen inom
förvaltningen

Flera strategiska/övergripande planer samt
handlingsplaner är framtagna.
Förslag på internkontrollplan är framtaget.
Samverkan inom och utom förvaltningen har ökat.
Dialog inför samhällsomvandlingen är genomförd.
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Service- och tekniknämnden
Medarbetare- helt uppfylld
13. Utveckla och motivera medarbetare
14. Påverka framtida kompetensförsörjning

Sammanvägd bedömning
Medarbetarnöjdhet har ökat till 70 procent från 66
procent sedan 2011.
Delaktighet och inflytande har ökat till 66,8 procent från
59,8 procent sedan 2011.
Målen är kända till 67,7 procent.
Deltagande i personalaktiviteter har ökat till 70,9
procent från 68,1 procent sedan 2011.
Friskvårdstimmens nyttjandegrad är oförändrad.
Sjukfrånvaron ökade från 4,4 till 5,3%
Kompetensförsörjningsplan är gjord.

Ekonomi – delvis uppfylld

Sammanvägd bedömning

15. Aktivt delta i verksamhetsplaneringsprocessen
samt öka nyckeltalanvändning för att få en
kostnadseffektiv verksamhet

Täckningsgraden för hushållsavfall ska vara 100
procent, denna hålls.
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Barn- utbildning och
kulturnämnden

Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden

Ordförande: Börje Johansson
Antal ledamöter: 9
Förvaltningschef:
Annica Henriksson
Uppdrag
Nämnden skall bedriva sin verksamhet i enlighet med
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och
finns i nämndens reglemente och i enlighet med de
föreskrifter som finns i skollag och förordningar.
Nämnden ska följa upp, rapportera och utvärdera sin
verksamhet och ekonomska ställning och fortlöpande
informera styrelse och fullmäktige om nämndens
utveckling.
Årets viktigaste händelser
Det fortsatta arbetet med den antagna visionen
och målen för skolan i Barn-, utbildning och
kulturnämnden från 2012  pågår intensivt. Visionen
säger att
“Alla barn/elever ska bli vinnare i sitt eget liv”.
Målen för skolan är:
• Alla elever ska nå kunskapskraven
• Alla ska lyckas i klassrummet
• Alla ska vara inkluderade i klassrummet
•

•
•
•
•
•

All personal i förskola inklusive förskolechefer och
rektorer genomgår utbildningar för att utveckla sitt
pedagogiska ledarskap och utveckla kvaliteten i
verksamheten.
Mariaskolans och Tallbackaskolans utbyggnad är
färdigställda och har tagits i bruk.
Projektet med att dokumentera Malmberget är i full
gång. Allmänheten har visat stort intresse i att vara
med och bidra.
Bygdemedel har erhållits för att genomföra
kultursommar och kulturfestival.
Kulturskolans vårföreställning blev en succé och
under sommaren har en musikgrupp och en
konstgrupp med ungdomar varit engagerade.
Ungdomsfullmäktige ersattes med en demokratidag
med ett mycket bra resultat.

”Bibliotek 2013” invigdes med en sammanslagning av
länets bibliotek.
Muséets genomförande av adventskalendern var
välbesökt och ett populärt inslag i samhällsbilden.
Driftsanalys
Barn- utbildning- och kulturnämndens resultat uppvisar
ett överskott på 561 tkr. Både grund- och förskola
uppvisar större underskott. Av planerade tre nya
förskoleavdelningar, öppnades inlednings-vis två under
hösten, därav oförbrukade medel.

Överst från vänster: Adam Herrlin (m), Berit Larsson (v),
Lena Lindberg (s), Tomas Junkka (s). Nederst från vänster: Monica Nordvall-Hedström (m), Johannes Sundelin (s), Karl-Erik
Taivalsaari (v), Eva Eriksson (s), Clary Persson-Sammelin (s).
Investeringsanalys
Barn- utbildning- och kulturnämnden har under 2013
i investeringsbudget 3 800 tkr, varav 1 500 tkr har
förbrukats. Inköp av inventarier till utbyggnad av Maria
förskola samt Tallbackaskolan samt nya elevatorer.
Införandet av det nya digitala dokumentationssystemet
pågår. Investering i ny lekutrustning planeras att
genomföras under 2014.
Barn- utbildning- och kulturnämnden
Driftsredovisning (tkr)
Exkl kapitalkostnader
2013

2012

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Årets resultat
Netto driftbudget
Budgetavvikelse

-25 236
203 720
88 186
266 670
267 231
561

-23 632
198 318
85 602
260 288
254 263
-6 025

Investeringar
Utgifter
Budget
Budgetavvikelse
Investeringsbidrag

1 551
3 813
2 262
0

424
467
43
0

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Nämndens verksamhetsområden kommer i allra högsta
grad att påverkas av samhällsomvandlingen.  Ett
kulturhus är prioriterat i den politiska debatten som pågår
och om erforderliga beslut tas kommer kultur-, biblioteks-,
musei- samt ungdomsverksamheten att påverkas.
Samhällsomvandlingen påverkar också förskola och
skola. I takt med att Malmberget avvecklas flyttar
befolkningen ner mot Gällivare. På sikt medför detta
ett behov av nya förskolor och skolor. En projektledare
kommer att anställas inom kort för att ta fram förslag på
en ändrad skolstruktur i kommunen.  Antalet barnafödslar
har ökat det sista året och det medför ytterligare en
ökning med tre avdelningar i kommunens förskolor.
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Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden
Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) inom förskola och skola kommer att prägla årets arbete för
att säkra elevernas kunskapsmål.

Uppföljning Barn-, utbildning-, och kulturnämndens styrkort
Medborgare- Delvis uppfylld nivå
Sammanvägd bedömning
1. Alla elever ska nå kunskapskraven. Alla elever ska Eleverna väg till BUoK:s mål och elev- resultat redovisas
regelbundet i nämnden. Ett systematiskt kvalitetsarbete
lyckas i klassrummet. Alla elever ska vara inkluderade.
(SKA) som ska redovisa, följa upp och utveckla
verksamheterna pågår. All personal inom förskola och
2. Kulturaktiviteter för alla åldersgrupper. Barn- och
skola genomgår utbildning för att utveckla sitt ledarskap.
ungdomars rätt till kultur ska särskilt beaktas.
Alla barn- och ungdomar erbjuds kulturaktiviteter.
3. Barnomsorg efter behov
4. Inflytande och attraktiva aktiviteter ska prägla
ungdomsarbetet.
5. Nöjda brukare i verksamheterna.
6. Barn och unga har en hälsosam livsstil.

Ingen kö i barnomsorgen under hösten 2013. Behov av
fler barnomsorgsavdelningar finns.
Tillsammans med ungdomsråd och politiker har
ungdomsfullmäktige utvecklats till en ”demokratidag” för
utveckling av ökat inflytande.
Ökning av antalet serverade måltider har ökat under 2013
från 80 till 85%.

7. Säkerställa kulturarv och kulturmiljöer

Tillväxt och utveckling- Delvis uppfylld nivå
8. Skolstruktur anpassad till samhällsomvandlingen
9. Kultur/ungdomsstruktur anpassat till
samhällsomvandlingen.

Sammanvägd bedömning
Planering av ny skolstruktur är påbörjad. Kultur/
ungdomsstruktur anpassad till samhällsomvandlingen är
påbörjad. Kommunens skolor deltar i vinteraktiviteter.

10. Strukturerad samverkan med näringslivet
11. Nämnden stödjer aktiviteter och arrangemang
med vinterprofil.

Intern effektivitet- Delvis uppfylld nivå
12. Effektiv verksamhetsplanering,
styrning och uppföljning

Sammanvägd bedömning
Det systematiska kvalitetsarbetet är under utveckling.
Planering av ny skolstruktur är påbörjad.

13. Nyttja samhällsomvandlingen för att öka
effektiviteten

Medarbetare- Delvis uppfylld nivå
14. Nöjda och motiverade medarbetare
15. Säkra kompetens- och personalförsörjning inom
nämnden

Ekonomi – Delvis uppfylld nivå
16. Full kontroll på nämndens ekonomi.
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Sammanvägd bedömning
Relativt nöjda 65% och motiverade 73% medarbetare
enligt medarbetarenkät från 2013.
Kommunen har ett samarbete med Lapplands
kommunalförbund (LKF) för start av utbildningar via
Luleå tekniska universitet LTU
Sammanvägd bedömning
Nya rutiner är upprättade.

Socialnämnden
Socialnämnden
Ordförande: Rita Poromaa
Antal ledamöter: 9
Förvaltningschef:
Marianne Jonsson
Uppdrag
Socialnämnden fullgör kommunens
uppgifter inom socialtjänsten och
vad som i lag sägs om socialnämnd.
Nämnden utövar ledning av den
kommunala hälso- och sjukvården,
och fullgör kommunens uppgifter
utöver ovanstående i enlighet med
gällande lagstiftning inom nämndens
ansvarsområde. Inom givna
budgetramar ska socialnämnden

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).

verka för att sina ansvarsområden bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har
bestämt, de föreskrifter som finns i lag eller förordning
samt bestämmelser i av kommunfullmäktige beslutat
reglemente för nämnden.
Årets viktigaste händelser
Under 2013 har kommunen övertagit hemsjukvården
från Landstinget. Syftet med kommunalisering av
hemsjukvården är att få bättre förutsättningar att i
alla situationer ha patientens behov i centrum, skapa
största möjliga samhällsnytta och undvika parallella
organisationer. Utbildningar i läkemedel för äldre
samt demens har genomförts för personal inom
äldreomsorgen. Kommunens strokegrupp har genomfört
och fortsätter att kontinuerligt utbilda all personal.
Landstinget har utbildat kommunal personal i vårdhygien.
Handläggare för vuxna och barn/ungdom har genomgått
en fördjupad utbildning i stöd till barn med missbrukande
föräldrar.
Ungdomar och vuxna med riskbruk kan idag, anonymt
och utan att registreras, erbjudas behandling som
innefattar fem stycken motiverande samtal. Alla
handläggare inom socialtjänsten har utbildats i metoden
”Sällan sedda” som fokuserar på våld gentemot
kvinnor med funktionsnedsättning. Från och med
2013 kan män erbjudas behandling utifrån våld i nära
relation. I samverkan med Kiruna kommun erbjuds
gruppbehandling för kvinnor. Ledningsfunktionen har
påbörjat ett projekt som fokuserar på hemtjänst. Projektet
kallas ”Trygghet för brukare i hemtjänsten” och handlar
om att de som har hemtjänst ska känna sig trygga och
nöjda med de insatser som de har fått beslut om. Arbetet
med att införa ett nytt verksamhetssystem har pågått
under året och beräknas vara klart under 2014.

tkr. Äldreomsorgen uppvisar ett större underskott,
där merparten består av personalkostnader.
Biståndsenheten uppvisar ett överskott som
främst kommer ifrån försörjningsstödet samt
institutionsplaceringar barn/unga. Socialnämnden har
haft drygt 6 mkr mindre kostnader för äldre- och yngre
arbetskraft. Detta har bl a kunnat finansiera det tillfälliga
korttidsboendet Wassarahem 2.
Investeringsanalys
Socialnämnden har endast ett projekt avseende nytt
verksamhets/- och kvalitetssäkrings-system. Här återstår
drygt 1 mkr som överförs till nästkommande år.
Socialnämnden
Driftsredovisning (tkr)
Exkl kapitalkostnader

2013

2012

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Årets resultat
Netto driftbudget
Budgetavvikelse

-78 144
379 087
128 688
429 632
430 431
799

-81 361
358 559
113 112
390 310
392 293
1 983

Investeringar
Utgifter
Budget
Budgetavvikelse
Investeringsbidrag

1 282
2 291
1 009
0

479
532
53
0

Driftsanalys
Socialnämndens resultat uppvisar ett överskott på 799
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Socialnämnden
Uppföljning styrkort
Kommunens socialtjänst har Socialtjänstlagen som
styrande ramlag för sitt arbete. Tillämpningen av lagen
kontrolleras av Socialstyrelsen genom insamling av
olika data gällande kvalitet, resultat och effektivitet.
Socialnämnden har som målsättning att verksamheterna
ska förbättra sina resultat i nationella jämförelsetal.
Kvalitetssäkrade jämförelsetal är ett viktigt verktyg för
att förbättra socialtjänstens kvalitet, relevant underlag
vid politiska beslut och underlag för uppföljning
och utvärdering av socialtjänstens verksamheter. I
perspektivet medborgare har resultat och jämförelsetal
visat på fler förbättringar än försämringar vilket är en
positiv utveckling.
I perspektivet tillväxt och utveckling är nämndens
målsättning att främja goda miljöer och vara väl förtrogen
med livsförhållandena i kommunen. Representanter för
Socialnämnden har under året deltagit vid olika forum
för samhällsomvandlingen samt samverkat i projekt
och planeringar utifrån verksamheter som berörs av
samhällsomvandlingen.    
Att kvalitetssäkra insatsvolymer och kostnader samt
att effektivt använda resurserna är Socialnämndens
mål i perspektivet intern effektivitet och ekonomi.
Kostnad Per Brukare (KPB) är en nationell metod som
används av socialförvaltningen och som ger en bild
över verksamheternas kostnader ner på individnivå.
Senaste sammanställningen av KPB visar mer ökningar
än minskningar av kostnader. Medelkostnaden per
brukare ligger över det nationella snittet. Analys och
förbättringsåtgärder har planerats med fokus på relevanta
kostnadsminskningar.
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Medarbetarundersökningen som genomfördes 2013
hade en lägre svarsfrekvens än vid tidigare mätning. 91
% av dem som svarat har en tills vidare anställning och
arbetar heltid. Arbetsinnehåll och trivsel har något sämre
resultat än vid tidigare undersökning men nöjdheten har
ändå ökat totalt i jämförelse med tidigare undersökning.
Fler tar ut friskvårdstimme varje vecka (52 %) och
8% av dem som svarat har inte möjlighet att nyttja
friskvårdstimmen.
Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Ett viktigt utvecklingsområde är att tydliggöra vikten av
att upprätta Samordnade Individuella Planer (SIP) mellan
olika aktörer med ansvar kring den enskilde brukaren.
Länsövergripande samordning och samverkan fortsätter
att utvecklas utifrån nationella riktlinjer och krav. Ett viktigt
utvecklingsarbete är värdegrunden i socialtjänstens
omsorg om äldre som har sin utgång från Värdigt liv i
äldreomsorgen (prop. 2009/10:116). Socialstyrelsen har
utarbetat allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens
omsorg om äldre (SOSFS 2012:3) som innefattar
handledningsmaterial för personal i äldreomsorgen för
att stödja arbetet med den nationella värdegrunden.
Information och utbildningar i Gällivare kommuns
värdegrund har påbörjats och kommer att fortsätta inom
alla områden.

Socialnämnden
Uppföljning Socialnämndens styrkort
Medborgare- Delvis uppfylld nivå
1. Väl fungerande socialtjänst.

2. Insatser inom socialtjänsten ska vara av god
kvalitet.
3. God tillgänglighet.

Sammanvägd bedömning
Kvalitetsnyckeltal, Kompassen och Öppna jämförelser
visar på högre andel förbättrade resultat än försämrade.
Kostnaderna per brukare (KPB) har ökat något under året.
Två placeringar i HVB hem (hem för vård och boende) i
åldersgruppen 0-18 år vilket är en minskning och fjorton
placeringar i gruppen vuxna vilket är en ökning.
Ett omhändertagande enligt Lagen om vård av barn och
unga, LVU, och ett omhändertagande enligt Lagen om
vård av missbrukare, LVM, vilket är detsamma som
föregående år.

96,5 % av besökare i våra verksamheter under
mätperioden var nöjd med bemötandet från vår personal.
Brukarbedömning över helhetssyn har ökat gällande vårdoch omsorgsboende och minskat gällande hemtjänst.
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet
inflyttningsdatum till särskilt boende har minskat från 121
dagar 2012 till 78 dagar 2013. Under 2013 ansökte 75
personer om särskilt boende som beviljades.
Tillväxt och utveckling- Helt uppfylld nivå
4. Främja goda miljöer och vara väl förtrogen med
förhållanden i kommunen.

Intern effektivitet- Delvis uppfylld nivå
5. Kvalitetssäkra insatsvolymer och kostnader.
6. Nyttja samhällsomvandlingen för att öka
effektiviteten.

Sammanvägd bedömning
Medverkan i Översiktsplan, Fördjupad översiktsplan och
utvecklingsplaner. Representanter för Socialnämnden har
medverkat vid planeringar i Översiktsplan och
utvecklingsplaner för samhällsomvandlingen.

Sammanvägd bedömning
Uppnå rikssnitt i Kostnad Per Brukare (KPB). Ökade
kostnader för gruppbostäder inom handikappomsorgen
som ligger i högre kostnadsintervall vid nationell
jämförelse. Ökade kostnader för vård- och
omsorgsboende inom äldreomsorg. Minskade kostnader
för personlig assistans. Kostnad per hemtjänsttimmar
ligger i det undre kostnadsintervallet för rikssnitt.
Socialnämndens verksamheter berörs i hög grad av
samhällsomvandlingen. Nybyggnation, ombyggnation
och flytt av verksamheter. Företrädare för
Socialnämndens verksamheter har varit delaktig och
samverkat kring verksamheter som är berörda och blir
berörda av samhällsomvandlingen.
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Socialnämnden
Medarbetare- Delvis uppfylld nivå
7. Engagerade, friska och motiverade medarbetare.

Sammanvägd bedömning
Sjukfrånvaron har ökat från 8,6 till 9,3 %
58,6 % av medarbetarna svarade på
medarbetarundersökningen 2013 vilket är en minskning
gentemot tidigare undersökning. Nöjdheten har ökat. På
en sexgradig skala om nöjdhet har 82 % lagt sin
bedömning fördelat på de tre högsta svarsalternativen. 88
% av dem som svarat tycker att arbetet är meningsfullt.

Ekonomi – Delvis uppfylld nivå
8. Effektivt användande av resurser

Sammanvägd bedömning
Kostnader för ytterfall (brukare vars insatser under ett år
kostnadsmässigt överstiger ett visst belopp) har ökat inom
samtliga områden.
Totalt sett har brukarnöjdheten ökat. Inflytande inom
handikappomsorg har inte ökat. Trygghet och inflytande
inom äldreomsorg har inte ökat.
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Kommunala bolag

Verksamhetsberättelser
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Gällivare Energi AB
Gällivare Energi AB
Ordförande: Steve Ärlebrand
Antal ledamöter: 5
VD: Theresa 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
Under 2013 har ny VD tillträtt under mars månad.
Kraftvärmeverket har haft god tillgänglighet under
året och löpande driftoptimeringar genomförts.  Nya
bränsleavtal har upphandlats och bränslemixen har varit
ca 60% torv och 40% skogsflis.
Fjärrvärme har byggts ut till nya industriområdet
under hösten samt förtätningar inom befintliga
fjärrvärmeområden. Många större kunder har under året
anslutit sig till fjärrvärme.
Diskussioner och samarbeten med LKAB har
fortsatt under året gällande samhällsomvandlingen.
Samarbetsprojekt rörande samhällsomvandlingens
påverkan på Gällivare Energi och ersättningsalternativ
har påbörjats.
Ekonomi
Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett resultat på
-2,5 Mkr. Det har varit ett onormalt varmt år, nästan
10% varmare än normalt, vilket betyder lägre försäljning
av värme och elektricitet. I kronor betyder den lägre
värmeförsäljningen 5 miljoner kronor i minskad intäkt än
den lagda budgeten. Fortsatta låga priser på elektricitet
och elcertifikat har också bidragit till resultatet. Under
hösten inträffade ett haveri i bränsleinmatningen med
valsbrott vilket gav en resultatförsämring med ca 1,5
miljoner. Jämfört med 2012 har en resultatförbättring skett
med 5 miljoner kronor före nyttjande av överavskrivningar
(2012). Bränslekostnaderna i förhållande till intäkterna
har sjunkit lite men driftoptimeringar både vid produktion
och distribution samt effektiviseringar har gett resultat.
GEAB har under året genomfört nyemissionen som
beslutades år 2012 av 7 000 nya aktier och en ökning
av aktiekapitalet med 7 miljoner kronor. Företaget har
inte erhållit några koncernbidrag, ägartillskott eller gett
utdelningar. Inga försäljningar eller köp av fordringar,
skulder eller andra förpliktelser har ägt rum.
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Steve Ärlebrand

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.
Den finansiella risken är oförändrad och för att säkra och
prediktera räntekostnaderna har företaget lagt positioner
i räntesäkringar, ränteswapar, vilka löper under många år
framöver.
Resultaträkning
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Nettoresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat
Balansräkning
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
Nyckeltal
Soliditet
Försäljning värme GWh
Försäljning el GWh
Antal villakunder

2012
132 687
-106 047
-18 546
8 094
70
-15 654
-7 490
877
-6 614

2013
128 671
-95 709
-18 574
14 388
39
-16 896
-2 469
0
-2 469

2012
365 734
44 799
410 533
16 721
4 162
349 287
40 364
410 533

2013
354 479
47 104
401 582
21 253
4 162
337 483
38 508
401 582

2012
4
166
23
1 571

2013
5
154
23
1 580

Gällivare Energi AB
Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Gällivare Energi AB ställs under de närmaste
åren inför nya utmaningar. Driftoptimering av
vår nya kraftvärmeanläggning sker fortlöpande.
Samhällsomvandlingen innebär både stora utmaningar
och men också möjligheter för verksamheten.

För närvarande arbetar vi med utredningar kring
påverkan av samhällsomvandlingen samt underlag
för ersättningsavtal med LKAB. Vi behöver utreda och
utveckla metoder inom distributionsområdet för att kunna
möta efterfrågan på fjärrvärme, från nya bostadsområden
och fastigheter med lägre värmeförbrukning än befintligt
bestånd.

Uppföljning Gällivare Energi AB:s styrkort

Medborgare- Delvis uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning

1. Resurssnål värme och energileverans på ett
miljömässigt och hållbart sätt.

Löpande arbete med bl a miljö- och driftoptimering
säkerställer kostnadseffektivitet samt leveranssäkerhet.

2. Säkerställa leverans dygnet runt

Utfallet 130101- 131231 gällande säkerställd leverans:
Panna stopptid 221h, tillgänglighet 97%
Turbin stopptid 416h, tillgänglighet 95%

3. Delaktighet, kundenkäter

Planerade info/kundträffar har ej genomförts under året
däremot riktad kommunikation till större fastighetsägare för
förbättrad fjärrvärmedistribution.

Tillväxt och utveckling- Delvis uppfylld nivå
4. Vara en positiv förebild för invånare och
näringsliv.
5. Delaktighet

Sammanvägd bedömning
Planerade kundträffar ej genomförda under året.
Bolaget deltar vid planeringstillfällen. Trycker på
koncerntänk/forum för delaktighet och har deltagit löpande i
avstämning/ägardialog med KS

6. Aktiv medverkan och samverkan med ägaren

Intern effektivitet- Uppfylld nivå
7. Driftoptimera och kvalitetssäkra verksamheten för
att minska värmeproduktionskostnaden

Medarbetare- Uppfylld nivå
8. Medarbetarna ska anse att Gällivare Energi är en
attraktiv arbetsgivare och en trygg arbetsplats

9. Säkerställa styrelsens kompetens.

Sammanvägd bedömning
Bolaget förbättrar kontinuerligt sina processer.

Sammanvägd bedömning
Alla medarbetare erbjuds utvecklingssamtal och därigenom en
utvecklingsplan.
Styrelsen utbildas kontinuerligt.
Personalaktivitet har genomförts 2 ggr under året.

10. Trivsam arbetsplats
Ekonomi – Delvis uppfylld nivå
11. Budget i balans

Sammanvägd bedömning
Resultatförbättring jämfört med tidigare år och reviderad
budget 2013. Ej uppnått budgetmål på grund av att
oförutsedda haverier samt marknadsrisker (väder, el-,
elcertifikat, utsläppsrättspriser) påverkat resultatet negativt.
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Matlaget i Gällivare AB
Matlaget i Gällivare AB
Ordförande: Ros-Marie Norlin
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
Kommunen och Matlaget livsmedelsupphandling blev
klar, resulterade i ett byte av leverantör. En besparing
på ca 1 miljon kronor för bolagets del, för de tre sista
kvartalen.  26 % av upphandlade produkter är inom
ramen för närproducerat. Andelen ekologiskt hamnade på
17 %.  
Samarbete med gymnasieskolans lärlingsprogram
fortsätter.
Uppdateringar av matsedlar enligt senaste (SNR)
näringsrekommendationerna har påbörjats och en dietist
är kopplad till uppdraget. Arbetet har tillfälligt avbrutits på
grund av bristen på dietister i kommunen. Förväntas klart
höst 2014
Ekonomi
Bolaget använder sig av ett välutvecklat nätbaserat
kostdataprogram. Alla beställningar och uppföljningar
görs i programmet och kan på så sätt minimera risken
för överproduktion och felbeställningar. Vilket resulterar
i en noggrannare produktionsplanering och har i största
grad hjälpt företaget till en god ekonomisk hushållning.
Resultatet har förbättrats ytterligare och bolaget
redovisar en vinst. Verksamhetsförändringar har gjort
att vi frigjort kompetens till produktionen och vi kan
fortsätta att fokusera på det vi ska göra och det vi är bra
på. Omsättningen ökade något jämfört med föregående
år och minskade råvarukostnaderna samt fler sålda
portioner än budgeterat har bidragit till den positiva
resultatutvecklingen.
Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Samarbetet mellan Bolaget och kunder måste utvecklas
för att hitta en samhällsekonomisk balans. Kostens
betydelse i vardagen har fått ett större utrymme i allas
verksamheter (skola, äldreomsorg och vården). En viktig
del när samhället planeras och byggs om är att Bolaget
får vara delaktiga. Produktionen i verksamheten har
varit i gång i 10 år varje dag året runt och sliter hårt på
utrustning och lokaler. Ny teknik och nya förutsättningar
ändras och utvecklas ständigt i branschen och är viktigt
när kommunen står inför en stadsomvandling, att vara

Annchatrin Haglund
i framkant.  Rekrytering av nya medarbetare främst
arbetsledare och medarbetare med spetskompetens
finns kvar för omställningen till brukarnas framtida behov
är en stor utmaning för bolaget och kunder.

Resultaträkning
2012
Intäkter
28 546
Kostnader
-26 269
Avskrivningar
-1 098
Rörelseresultat
1 179
Finansiella intäkter
35
Finansiella kostnader
-30
Resultat före skatt
1 184
Skatt*
-530
Årets resultat
654
* varav uppskjuten skatt 297tkr
Balansräkning
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
Nyckeltal
Soliditet (%)
Avkastning på eget kap.
(%)
Res. efter finansnetto (Tkr)
Medeltal anställda (st)

2013
29 429
-26 130
- 114
3 185
42
- 33
3 194
- 1 328
1 866

2012
2 173
8 636
10 809
4 216
2 217
0
4 376
10 809

2013
1 889
11 147
13 036
6 081
2 718
0
4 237
13 036

2012
54

2013
63

33
1 919
25

35
2 894
26
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Uppföljning Matlaget i Gällivare AB:s styrkort
Medborgare- Uppfylld nivå
1. Etisk och miljövänlig produktion
2. Kunder har tillgång till bolagets kostdatasystem 24 timmar om dygnet.
Åtgärdas direkt vid >100%
3. Väl fungerande arbetsgrupper tillsammans
med kunder

Tillväxt och utveckling- Målsättningar saknas

Sammanvägd bedömning
Vid senaste upphandlingen ställdes kriterier och krav så att
flera leverantörer fick möjlighet att lämna anbud till oss.
Målet på 9% ekologiskt i produktionen har nåtts,
Resultat ekologiskt 16,71%. Närproducerat 26 %
All måltidsbeställning sker elektroniskt via MASHIE
kostdatasystem och är tillgängligt dygnet runt året om.
Viktiga forum att fånga in synpunkter och idéer till
verksamheten samt förmedla ut information via
kostombudsträffar. Dessa träffar genomförs i stort sett
kontinuerligt under året, ett arbete som ständigt förändras
utifrån brukare och kundens behov. Kunden är
sammankallande.

Sammanvägd bedömning

Målsättningar saknas för 2013

Intern effektivitet- Uppfylld nivå
4. Kontinuerligt förändringsarbete utifrån behov

Medarbetare- Uppfylld nivå
5. Trivsel och delaktighet Medarbetarna ska
känna sig trygga i.
6. God självbild. Modern och fungerande utrustning
sitt arbete.
7. Medarbetarna ska ha möjligheter till att påverka
sin arbetssituation
8. Friskvård
9. All korttidsfrånvaro följs upp internt
10. Erbjuda praktikplatser för gymnasieelever.
Lärlingsplatser ungdom och vuxen

Ekonomi – Uppfylld nivå
11. Säkerställa bolagets kompetens för att utföra sitt
uppdrag med god kvalitet.
12. Ekonomi i balans
13. Alla utgifter i budget ska finansieras av intäkter.

Sammanvägd bedömning
Leveranser av måltider sker i tidsflödet utifrån antalet
beställda portioner. Vid reklamationer åtgärdas dessa direkt
och återkoppling till kund sker samt arkiveras.
Förändringsarbetet fortgår och ställs om utifrån kunden och
brukarens behov, i samförstånd inom ramarna för avtalet.
Personalen har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter.
Bolaget kallar ägaren vid större verksamhetsförändringar.

Sammanvägd bedömning
Utvecklingsarbete pågår ständigt alltid med personalen i
fokus. Medarbetarna medverkar till att matlaget är en attraktiv
arbetsplats. Bolaget har väl fungerande arbetsgrupper med
eget ansvar. Övertiden i bolaget var knappast 5 timmar per
anställd under år 2013.
Friskvård bedrivs sporadiskt.
Korttidsfrånvaron ökar i alla åldersgrupper ett problem som är
svårt att påverka samt att Livsmedelslagen påverkar.
Bolaget styr själv i dag över kompetensförsörjningen, inga
utbildningar kvar på orten. Praktikplatser erbjuds när det finns
tid och möjlighet att genomföras. Lärlingsplats gemensamt
med Gymnasieskolan sedan 2011 pågår. Liten efterfrågan på
utbildningsplatser, praktikplatser är mer attraktiva.

Sammanvägd bedömning
Bolaget medlem i Företagsbolaget, flera av Företagsbolaget
anordnade utbildningar har Matlaget deltagit i.
All ekonomisk uppföljning redovisas månadsvis, samt egna
nyckeltal till styrelsen och medarbetarna. Vi har en god
ekonomisk hushållning som skapar utrymme för
verksamhetsutveckling.
Alla utgifter och intäkter redovisas i budget och följs upp
månadsvis, av styrelsen genom månadsbokslut. Bolaget
redovisar vinst.
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TOP bostäder AB

TOP bostäder AB
Ordförande: Berne Selberg
Antal ledamöter: 5
VD: Märit Palo
Uppdrag
Verksamheten vänder sig främst till befintliga
hyresgäster samt andra kommuninvånare och inflyttare
som behöver ett attraktivt boende.
Bolaget tillhandahåller goda bostäder i välskötta
fastigheter och bostadsområden.
Bolaget förvaltar sitt bestånd effektivt och utvecklar
förvaltningsformer där hyresgästerna skall
uppmuntras att ta ett aktivt ansvar för boendemiljön
och bostadsområdenas utveckling. Samverkan med
kommunen ska ske för att motverka segregation och
utveckla en god gemenskap och trygghet i de olika
bostadsområdena. Bolaget medverkar till att god service
finns i bostadsområdena och informerar om och verkar
för en ökad källsortering av avfall.
Årets viktigaste händelser
TOP bostäder har under året påbörjat den första
etappen avseende upprustning av utemiljön på det
enskilt största bostadsområdet Sjöjungfrun. På detta
område har vi också renoverat och målat balkonger
och fasader samt renoverat tre av yttertaken. För att
minska energianvändningen och få ner taxekostnader
har dragits nya fjärrvärmeanslutningar på området
Samariten. I mitten av året förvärvade bolaget en
fastighet som gränsar till en sedan tidigare ägd fastighet.
Förvärvet ger utrymme för att eventuellt nyproducera
ett punkthus med ca 25 lägenheter. I övrigt har bolaget
under året arbetat enligt beslutad investerings- och
underhållsplan.
Ekonomi
TOP bostäder redovisar för räkenskapsåret 2013 ett
positivt resultat motsvarande 515 tkr.
Eftersom medeltemperaturen för året varit betydligt
varmare än normalår, har värme- och elförbrukningen
minskat vilket har påverkat dessa kostnader positivt.
Vi har också kunnat dra nytta av det låga ränteläget vid
låneomskrivningar under 2013 och låg vid årsskiftet på
en lägre snitträntenivå jämfört med året innan.
Eftersom målsättningen för TOP bostäder är att satsa
och prioritera underhållsåtgärder i bolagets fastigheter,
har överskottet från ovannämnda poster använts till
underhållsåtgärder.
Posten underhåll- och reparationer uppgick för året till
22 Mkr.
Därutöver har TOP bostäder satsat 10,9 Mkr i
värdehöjande investeringsprojekt samt förvärv av
fastighet för kommande nyproduktion.
Samtliga projekt har finansierats med egna medel.

Nedre raden: Ove Haarala, Berne Sehlberg ordf.,
Frank Öqvist vice ordf. Övre raden: Ove Lindblom
arbetstagarrepr., Eva Eriksson, Piotr Korzunowicz.
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
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Nettoresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat
Balansräkning
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
Nyckeltal
Soliditet
Kassalikviditet
Hyresbortfall bostäder
Vakansgrad 31/12
Underhåll/ kvm uthyrbar
yta

2012
2013
135 782 143 763
-133 869 -117 218
-13 104 -14 237
-11 191
12 308
565
393
-12 683 -12 186
-23 309
515
-23 309

515

2012
443 202
19 689
462 891
56 585
223
365 183
40 900
462 891

2013
441 018
11 379
452 397
56 900
223
358 627
36 647
452 397

2012
12,22
48,14
0,91
0,70

2013
12,58
31,05
0,78
0,52

161,37

106,04

I resultatet ingår inte de direkta kostnaderna för
fastigheter ägda av Gällivare Kommun vilka förvaltas
av TOP bostäder motsvarande 31,7 Mkr, bestående
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Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
En viktig och samtidigt tidsmässigt osäker parameter är
givetvis samhällsomvandlingen. Nya bostäder
kommer att behövas bland annat som ersättning för de
bostäder som kommer att försvinna i Malmberget samt
för inflyttande arbetskraft och ungdomar som vill flytta
hemifrån. TOP bostäder ser att behovet av bostäder
är stort och arbetar med att försöka få fram mark samt
planmässiga och ekonomiska möjligheter för viss
nyproduktion. Men om TOP bostäder kommer att ha

möjlighet att bygga fler bostäder är avhängigt den
ekonomiska utvecklingen i bolaget eftersom den Nya
Allbolagen från 2011-01-01 föreskriver att bolaget inte får
ta emot ekonomiskt stöd av kommunen utan måste klara
sig ekonomiskt helt på egna meriter.
Taxekostnaderna utgör den största kostnadsmassan i
bolaget, ca en tredjedel av samtliga kostnader, varför
fortsatt arbete med besparingar/energibesparingar inom
framförallt dessa områden kommer ske.

Uppföljning Topbostäder AB styrkort
Medborgare- Delvis uppfylld nivå
1. Erbjuda bra service för hyresgäster och
bostadssökande
2. Vara ett bra boendealternativ i
Gällivare
3. Utöka planerat underhåll

Sammanvägd bedömning
Under året har servicedeklarationer reviderats,
Underhållsplaner är upprättade samt att en
kundundersökning genomförts.

Tillväxt och utveckling- Uppfylld nivå
4. Medverka till att tillhandahålla bostäder i
befintliga och nyproducerade bostäder för
kommande arbetskraft.

Sammanvägd bedömning
Minst 25 % av vakanta lägenheter fördelas till
jobbförturer.

Intern effektivitet- Uppfylld nivå
5. Strukturerat och effektivt nyttjande av
tillgängliga resurser.

Sammanvägd bedömning
Arbete med att införa datasystem för hyressystem och
fastighetsförvaltning är genomfört.
En uppföljningspunkt har införts på APT protokoll.
Ansvarsfördelningsschemat har reviderats.

Medarbetare- Uppfylld nivå
6. Nöjda och motiverade medarbetare och
säkra framtida kompetensförsörjning

Sammanvägd bedömning
Sjukfrånvaron i bolaget är lägre än branschgenomsnittet.
En uppföljning har gjorts av användandet av friskvård.
Resultat och uppföljningssamtal har genomförts med
samtliga medarbetare. Bolaget har deltagit i kommunens
medarbetarundersökning.

Sammantaget anses perspektivet som uppfyllt

Ekonomi – Delvis uppfylld nivå
7. Budget i balans

72

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Utfallet från hyresförhandlingen gav dock inget
utrymme för ökad avsättning till underhåll.

Sammanvägd bedömning
Vakanstalet har under året varit under 1 %.
Avkastningskravet har ej uppfyllts.

TOP bostäder AB
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Malmfältens kraftverk AB

Malmfältens kraftverk AB
Ordförande: Roland Holmgren
Antal ledamöter: 5
VD: Stefan Hämäläinen
Malmfältens Kraftverk AB 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.

Resultaträkning
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Nettoresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat
Balansräkning
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
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2012
143
-143
0
0
0
0
0
0
0

2013
123
-123
0
0
0
0
0
0
0

2012
595
0
595
-580
0
0
-15
-595

2013
595
0
595
-580
0
0
-15
-595
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