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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 och kommunens ekonomiska
ställning. Detta följs av en beskrivning av det pågående och kommande arbetet med
samhällsomvandlingen. Sedan sammanfattas kommunens styrsystem. 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 kommunkoncernens förhållanden.

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
Gällivare kommun en kommun i utveckling!
Året 2016 är till ända, ett år då mycket har hänt i utvecklingen av vår
gemensamma kommun.
Ett av årets stora händelser var överenskommelsen och avtalet mellan
LKAB och Gällivare kommun avseende ersättning för kommunala verksamhetslokaler. Ett otroligt viktigt beslut så att utveckling kan ske före
avveckling. Att vi kan bygga vårt attraktiva samhälle.
Detaljplan och programarbete för Kunskapshuset, har påbörjats under
året. Detaljplan och projektering för en ny förskola på Tallbacka har
tagits fram. Arbetet med att ta fram ett program för utveckling av Sjöparkens parkområde har påbörjats under året. Byggstart för dessa projekt
är planerade till 2017.
Ishallen är tyvärr överklagad och beslut i frågan beräknas komma tidigt
under våren 2017, förhoppningen är att komma igång även med det
byggprojektet under 2017.
Programmarbete för Multiaktivitetshuset i centrum, Friidrottsanläggning
på Vägmästartomten, ett Äldreboende och förskola/skola på Repisvaara
är till viss del påbörjat och kommer att fortsätta under 2017.
Boende för socialt stöd, Strandvillan har färdigställts och invigts under
året.
Forsgläntans, vård- och omsorgsboende, kommer att färdigställas under
2 kvartalet 2017. Våra äldre får ett av Nordens mest moderna boende.
Under 2016 har kommunen arbetat med att höja sin planberedskap och
skapa förutsättningar för bostadsbyggande genom att köpa in mark och
ta fram detaljplaner för bostäder.
Detaljplaner för bostadsändamål, 900-1000 bostäder, är framtagna för
Repisvaara. Anläggandet av infrastruktur för de första etapperna är
påbörjad och bostadsbyggnation kommer att påbörjas under sommaren
2017.
LKAB har påbörjat byggandet av ersättningsbostäder inom kv. Dansaren
för de som måste flytta från Malmberget och bor i Top Bostäder. Även
på fastigheterna Kommunalhemmet 5 och 6 kommer LKAB att påbörja
byggnationer av ersättningsbostäder för TOP Bostäder och LKAB
Fastigheter. 18 lgh av dessa kommer att vara ett tillskott och fördelas i
bostadskön.
Top bostäder har även tagit beslut att bygga ett 50-tal lägenheter på
Forsheden, ett välbehövligt tillskott i vår bostadsbrist.
På området Solbacken i Koskullskulle har tomter delats ut till försäljning
och byggnationer har påbörjats. LKAB har påbörjat flytt av kulturhus till
området, och detta arbete skall färdigställas under 2017.
Detaljplaner har påbörjats för ytterligare ca 345 bostäder.

Lyftkranar syns!

Invigning av Strandvillan.Foto: Daniel Olausson, Mediatales .
Att säkra det framtida personalbehovet som uppstår till följd av de
stora pensionsavgångarna är en stor utmaning som vi måste lägga
mer focus kring.
En Integrationsplan för 2016-2020 är antagen och en integrationssamordnare är anställd. Vi behöver arbeta med att ta emot våra flyktingar
på ett bra sätt. Få dem integrerade i vårt samhälle så fort som möjligt.
De kommunplacerade flyktingarna har varit en stor utmaning på grund
av den bostadsbrist som finns i Gällivare kommun. Samtidigt är dessa
personer en viktig resurs och möjlighet för framtiden både vad gäller
befolkningsutvecklingen och framtida rekrytering.
Vi måste fortsätta arbeta med att utveckla vårt samhälle till den
attraktiva kommun vi vill vara. Gällivare har fantastiska möjligheter att
utveckla kultur, fritid och friluftsliv vilket är värdefulla resurser i bygget
av en attraktiv kommun. Barnen och de unga är vår livskraft.
Arbetet med implementering av skolstruktur-förändringarna pågår och
planering av utbyggnad och anpassning av Hedskolan till en f-6 samt
särskola har pågått under året.
Områdesvisa upprustningar av samhällets infrastruktur så som gator,
vatten-avloppsnät, belysning lekplatser har pågått även under detta
år. Det har inneburit en del störningar som vi hoppas medborgarna
har överseende med då dessa investeringar är av största vikt för vårt
framtida attraktiva samhälle.
Vi behöver fortsätta arbeta med att utveckla former för medborgardialog, marknadsföring och information samt verka för att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i alla verksamhetsområden.
Medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar ska leda oss
vidare i utvecklingen av Gällivare kommun.

Tillsammans kan vi lyckas!

Vi är verkligen på gång att förverkliga Gällivare kommuns vision om att
bli ”En arktisk småstad i världsklass”.
Ett annat viktigt beslut för framtiden under 2016 är Bredbandsstrategi
samt fiberutbyggnad i Gällivare kommun, både i tätort och på landsbygd. Projektet innebär en investering på drygt 200 miljoner kronor och
större delen av utbyggnaden ska vara färdigställd år 2021.
Befolkningsmässigt är Gällivare kommun inne i en långsiktig negativ
trend. Att vända den negativa befolkningsökningen eller att stanna upp
den är en stor men nödvändig utmaning för kommunen. Detta för att inte
behöva dra ner på kvalité i våra verksamheter då stor del av stadsbidraget beräknas på befolkning.
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Jeanette Wäppling
Kommunstyrelsens ordförande

Organisationsöversikt med fakta om Gällivare kommun
Fakta om Gällivare kommun
Gällivare är beläget tio mil norr om polcirkeln. I kommunen bor 17 956 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

41 ledamöter i kommunfullmäktige (21 män, 20 kvinnor)
Mandatfördelning
Majoritet bildas av alliansen Framtid Gällivare bestående av följande mandatfördelning:
7 Vänsterpartiet - 7 Moderaterna – 4 Miljöpartiet- 2 Norrbottens sjukvårdsparti - 2 Malmfältens väl
Opposition:
17 Socialdemokraterna- 2 Sverigedemokraterna

Organisation

Kommunens intäkter

Kommunens intäkter består till 71 % av skatte- och
bidragsintäkter. Bidragssystemet omfördelar medel mellan
kommuner vilket innebär att alla kommuner skall ha likartade
förutsättningar.

Kommunens kostnader

Fördelning av kommunens kostnader enligt
räkenskapssammandrag för kommuner 2015.

INLEDNING
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Fem år i sammandrag

ÅRSREDOVISNING 2016
Inledning

FEM
I SAMMANDRAG
FEM
ÅR IÅR
SAMMANDRAG
2012

2013

2014

2015

2016

18 307
960
1 662
633
10 727
4 325

18 339
1 020
1 661
559
10 738
4 361

18 231
1 057
1 640
510
10 619
4 405

18 123
1 077
1 650
508
10 470
4 418

17 956
1 108
1 611
539
10 273
4 425

113

113

114

115

116

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

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

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

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

22,55
11,34
0,28
34,17

996
54

1 031
56

1 044
57

1 078
59

1 121
62

967
53
-4

953
52
12

1 047
57
2

1 185
65
-3

1 031
57
6

4
1

4
2

15
9

58
51

5
0

33
4

82
82

465
465

-50
-45

60
31

Balansnivå kommunen (intäkter/kostnader), %

103%

106%

134%

97%

106%

Balans
Nettoinvesteringar, Mkr
Låneskuld, Mkr
Pensionsskuld (inkl ansvarsförbindelse), Mkr
Borgensåtaganden, Mkr

73
0
697
1 028

112
0
739
999

58
0
712
983

213
0
509
973

293
0
480
964

94 209

94 765

92 963

81 290

80 404

1 427
1 377

1 427
1 383

1 416
1 375

1 461
1 422

1 458
1 423

Allmänt
Antal invånare 31 dec
- varav 0-5 år
- varav 6-15 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
*) Exklusive samhällsomvandling
Finansnetto, Mkr
varav pensionsförvaltning
Årets resultat kommunen, Mkr
Årets resultat koncernen, Mkr

Låneskuld, pensionsskuld och borgen kr/invånare
Personal
Antal tillsvidareanställda
Antal årsarbetare
7
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Styrning och ledning
God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och landsting ska ha en
god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som
bedrivs genom andra juridiska personer.
Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse
för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella
mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
I Gällivare kommun redovisas målen för god ekonomisk hushållning i kommunens balanserade styrkort. Perspektiven Medarbetare, Tillväxt och utveckling, Intern effektivitet och Medarbetare innehåller målsättningar för den
verksamhetsmässiga delen av god ekonomisk hushållning och ekonomiperspektivet för den finansiella delen av god ekonomisk hushållning.
För god ekonomisk hushållning i den verksamhetsmässiga delen så har
kommunen uppnått delvis måluppfyllelse i medborgarperspektivet och medarbetarperspektivet. I resterande perspektiv har kommunen uppnått måluppfyllelse. Därmed bedöms den verksamhetsmässiga delen av god ekonomisk
hushållning som uppfyllt.

Göran Sandström,
ekonomichef

Gällande god ekonomisk hushållning i ett finansiellt perspektiv så når kommunen måluppfyllelse i 4 av 5 målsättningar. I de resterande har kommunen
delvis nått måluppfyllelse. Detta innebär att bedömningen blir att kommunen
som helhet når måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning gällande det
finansiella perspektivet.
Som helhet når kommunen måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning.
Redovisningen av måluppfyllelse i de olika perspektiven visas nedan i förvaltningsberättelsen.

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 (Källa: Kolada.se)
lån.
Gällivare kommuns resultat mellan 2007 och 2016
visar på högre resultat än riket och Norrbotten fram till
2014. Under 2014 tillfördes resultatet ett skadestånd
från LKAB på 446 Mkr, vilket gjorde att resultatet blev
avvikande högt. Under 2015 har Gällivare sålt sin portfölj
av pensionskapitalplaceringar och istället försäkrat bort
pensionsåtaganden. Åtgärden påverkade resultatet
negativt med -156 Mkr under 2015. Resultatet totalt
2016 uppgick till 60,4 Mkr, varav  ca 37 Mkr utgörs av
jämförelsestörande engångsposter.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Styrning och ledning
Nettoinvesteringarna som andel av skatte- och bidragsintäkter har under 2006-2011 legat på nivåer som är
nästan hälften så höga som rikssnittet. Från 2012 och
framåt så har kommunen ökat investeringstakten från
ca 4 % i förhållande till skatte- och bidragsintäkter till
27,7 % 2016. Budgeten för investeringar uppgick till 677
Mkr, vilket medför att 46 % av budgeten har upparbetats.
Gällivares investeringsnivå beror mycket på samhällsomvandlingens investeringar som uppgår till 195 Mkr,
eller 17,4 % av skatte- och bidragsintäkter.

(Källa: kolada.se)
Kommunens soliditet har ökat med ca 10 procentenheter
från 2007 till 2016. Inkluderat pensionsåtaganden före
1998 har soliditeten ökat med 47 procentenheter. Ersättning för sammarbetsavtalet med LKAB om 446 Mkr år
2014 har påverkat soliditeten uppåt. 2015 har pensionslösningen påverkat soliditeten inklusive pensionsskuld
intjänad före 1998 (ansvarsförbindelse).

Kommunen har ingen låneskuld sedan 2011.
Kommunen har emellertid åtaganden i form av borgensförbindelser som uppgår till 964 Mkr och en pensionskuld, inklusive pensioner som tjänats in före 1998, motsvarande 454 Mkr.
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Samhällsomvandling
Bakgrund

Malmbrytningen startade 1741 på berget Illuvaara,
det berg som senare 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 har takten i omvandlingen ökat
avsevärt och allt större områden har blivit påverkade.
Gällivare har framför sig en expansiv period. Uppemot 2
000 nya bostäder och ca 75 000 kvadratmeter offentliga
verksamhetslokaler i Malmberget skall ersättas.

Avtal

För att reglera avveckling och flytt av Malmberget har
ett samarbetsavtal slutits mellan Gällivare kommun och
LKAB. Avtalet visar vilka rättigheter och skyldigheter
respektive part har i området och när omvandlingens fyra
etapper kan förväntas ske. Vid sidan av samarbetsavtalet
finns avtal som reglerar ersättning för LKAB:s uppköp av
kommunal mark och fastigheter i Malmberget.
Vidare har ett tiotal andra avtal slutits för att
reglera ersättningar för specifika frågor, till exempel
ersättning för personella merkostnader, ersättning för
kostnader gällande drift av infrastruktur i Malmberget
(huvudmanskap), ersättning för dokumentation av
kulturmiljöer med mera.
Under 2016 har avtal mellan LKAB och Gällivare
kommun avseende ersättning för kommunala
verksamhetslokaler träffats och godkänts av
kommunfullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Under 2016 har kommunen använt det tidigare
erhållna skadeståndet från LKAB till bland annat
påbörjad nyanläggning inom de utvecklingsområden
som identifieras i kommunens planarbete, däribland
Repisvaara.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Samhällsomvandling
Aktiviteter under 2016

Arbetet med huvudtidplan för
samhällsomvandlingen i samarbete
med LKAB uppdateras regelbundet
och används som en grund för
resursplanering.
Byggandet av ett boende för socialt
stöd, Strandvillan, färdigställdes
under året.
Detaljplan och programarbete för
Kunskapshuset, inom kvarteret
Nya skolan påbörjades. Detaljplan
för en ny förskola på Tallbacka har
tagits fram och projekteringen av
förskolan påbörjades. Arbetet med
att ta fram ett program för utveckling
av Sjöparkens parkområde har
påbörjats under året.
Detaljplaner för bostadsändamål,
900-1 000 bostäder, är framtagna
för bland annat Repisvaara Norra
och Repisvaara Södra etapp 1 och
2. Anläggandet av infrastruktur
för de första etapperna av
bostäder på Södra Repisvaara har
påbörjats. Anläggande av en ny
huvudvattenledning till Repisvaara
har färdigställts.
LKAB har påbörjat byggandet av
ersättningsbostäder för Top Bostäder
inom kv. Dansaren
På området Solbacken i Koskullskulle
har tomter delats ut till försäljning och
byggnationer har påbörjats. LKAB har
påbörjat flytt av kulturhus till området
och detta arbete skall färdigställas
under 2017.
Under 2016 har kommunen arbetat
med att höja sin planberedskap
och skapa förutsättningar för
bostadsbyggande genom att ta fram
detaljplaner för bostäder.
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Framtid

Målet för samhällsomvandlingen är
att förverkliga Gällivare kommuns
vision om att bli ”En arktisk småstad i
världsklass”.
Forsgläntans, vård- och
omsorgsboende, kommer att
färdigställas under andra kvartalet
2017.
Beräknad byggstart under 2017 för
förskola Tallbacka, Kunskapshuset
och Is- och Evenemangsarena.
Beräknad byggstart för dessa
projekt är beroende av att samtliga
processer löper på som planerat.
Bostadsbyggnation kommer att
påbörjas på Repisvaara Södra
etapp1 under sommaren 2017. Även
på fastigheterna Kommunalhemmet
5 och 6 kommer LKAB att påbörja
byggnationer av ersättningsbostäder
för TOP Bostäder och LKAB
Fastigheter.

I övrigt beräknas programarbete vara
påbörjat under 2017 för samtliga
kommunala verksamhetslokaler
som skall ersättas med anledning av
samhällsomvandlingen.
I det längre perspektivet ligger
fortsatt prioritering på att kontinuerligt
skapa goda förutsättningar för
bostadsbyggande i form av
markberedskap, plan-beredskap
samt att planera för en god
infrastruktur.

Intern kontroll
Intern kontroll

Intern kontroll är ett system för uppföljning. Uppföljningen
består av utvalda verksamhetsområden där bedömda
risker finns. De områden som kan ingå i internkontrollen
är: riskanalys, avvikelsehantering, riktlinjer, regler, lagar,
rutiner, fattade politiska beslut och dess verkställighet,
måluppfyllelse, ekonomisk uppföljning samt annan verksamhetsspecifik uppföljning. Att arbeta med intern kontroll på ett systematiskt sätt krävs för att följa lagen och
säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande. Bedömning av måluppfyllelsen görs inom vart och ett av de 8
punkterna i Gällivare kommuns internkontroll. Efterlevnad
av internkontrollen anses vara uppfylld när en eller flera
angivna kontroller är genomförda utan större avvikelser
under året.

Uppföljningar utifrån riskbedömning i verksamheten
Kommunstyrelsen (KS):
Kommunstyrelsen har gjort en översyn av delegationsordningar under året vilket var verksamhetens riskbedömning under året.

Barn-, utbildning- och kulturnämnden (BUOK): Uppföljning utifrån riskbedömningar i verksamheten, lärarbehörighet, kvalitetsredovisning, samhälls-omvandling och
vikariehantering följer lagd plan. Avvikelserapporten
uppmärksammar att kostnaderna för vikariehantering
ökat. Antal vikarietimmar har inte varit möjligt att följa
upp under året. Ny modul möjliggör redovisning under
2017.

Uppföljning av uppsatta mål

Miljö- och byggnämnden (MOB):
Miljö- och byggnämnden har inte gjort någon ytterligare
riskbedömning i verksamheten.   

Uppföljning av strategiska planer och program

Socialnämnden (SN):
Totalt har 61 riskbedömningar upprättats. 1 inom vård
och omsorg (organisation). 27 inom funktionshinderområdet (Individ och organisation). 10 inom bistånd
(organisation). 15 inom hemvård (organisation). 4 inom
kvalitetssäkring och bemanning (organisation). 4 upprättade riskbedömningar på förvaltningsnivå (organisation).

Uppföljning sker enligt beslutad process och rutin i samtliga nämnder och förvaltningar.

Sammanställning över aktuella strategiska
planer och program samt hantering och ansvar saknas i
några nämnder, vilket innebär att en helhetsbild saknas.  

Ekonomisk uppföljning

Uppföljning sker enligt beslutad process och rutin. Fastställd punkt för budgetuppföljning och avvikelse sker på
nämndernas sammanträden.

Uppföljning av styrelsens/ nämndens ärenden
Uppföljning sker enligt beslutad process och rutin.

Uppföljning av revisionsrapporter

Service- och tekniknämnden (SOT):
Service- och tekniknämnden har gjort en översyn av
delegationsordningar under året.
Överförmyndarnämnden (ÖFN):
Överförmyndarnämnden gör en fördjupad granskning på
5 procent av årsräkningarna för att kontrollera kvaliteten.
Riktade utbildningsinsatser för vissa ställföreträdare
genomförs.

Uppföljning sker enligt beslutad process och rutin i
samtliga nämnder. Brister vid registrering i kommunens
ärendehanteringssystem Lex gör att redovisningen inte
är fullt kvalitetssäkrad.

Uppföljning intern kontroll

Uppföljning av reglementen

1. Uppföljning av uppsatta
mål

Reglementen hanteras enligt beslutad process och
rutin. Den årliga genomgången har inte genomförts i alla
nämnder. Revidering av reglementen pågår.

Uppföljning av statsbidrag

Sammanställning över aktuella statsbidrag samt hantering och ansvar saknas i några nämnder, vilket innebär
att en helhetbild saknas.  

KS

BUoK SN

SoT

MoB

ÖFN

2. Uppföljning av strategiska
planer och program
3. Ekonomisk uppföljning
4. Uppföljning av styrelsens/
nämndens ärenden
5. Uppföljning av
revisionsrapporter
6. Uppföljning av
reglementen
7. Uppföljning av statsbidrag
8. Uppföljningar utifrån
riskbedömning i
verksamheten

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Målstyrning
Målstyrning
Gällivare kommuns målstyrningsmodell kallas balanserad styrning och utgår ifrån kommunallagens krav om
att kommunerna ska ha god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet genom målstyrning. Balanserad styrning används som verktyg för målstyrning, utveckling, planering
och uppföljning.
Målstyrningen utgår alltid från visionen som beskriver ett
framtida önskat läge för kommunen. Visionen delas upp i
fem perspektiv:
Verksamhetsperspektiv:
1. Medborgare - kundperspektivet
2. Tillväxt och utveckling – innovation & utvecklingsperspektivet
3. Intern effektivitet – interna processperspektivet
4. Medarbetare – medarbetarperspektivet

riktlinjer för den kommunala verksamheten. De kommunägda bolagen är en del av den kommunala verksamheten
vilket innebär att kommunen har ett lokalt regelverk för
bolagen som möjliggör för kommunen att kontrollera och
styra den kommunala verksamheten i bolagsform. De
dokument som skapar detta lokala regelverk utgörs av
bolagsordning och ägardirektiv.
De mål som fullmäktige fastställt för den kommunala verksamheten ska brytas ned till ett ägardirektiv för respektive
bolag.

Uppföljning

Finansiella perspektiv:
5. Ekonomi – finansiella perspektivet

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.

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.

Bedömning av måluppfyllelsen görs inom vart och ett av
de fem perspektiven i målstyrningen. Ett uppsatt mål anses vara uppfyllt när ett eller flera angivna mätinstrument
är genomförda under året.

Med utgångspunkt i kommunplanens målsättningar
arbetar nämnderna fram verksamhetsplaner med taktiska målsättningar. Verksamhetsplanen är den styrande
planen för nämnderna och kommunstyrelsen.

Samlad bedömning av måluppfyllelsen januari –
december 2016

Kommunägda bolag
Ägaren i ett kommunalägt aktiebolag utgörs av fullmäktige som har att besluta i frågor av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt samt att besluta om mål och

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

Kommunen
övergripande (KF)
Kommunstyrelsen
Barn, utbildning och
kulturnämnden
Socialnämnden
Service och
tekniknämnden
Miljö och byggnämnden
Överförmyndarnämnden
* = Ingen redovisning finns för dessa perspektiv.
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*

*

Medborgare
Medborgare

Den samlade bedömningen av perspektivet Medborgare är att målen är delvis uppfyllda.

Mål

Mätinstrument

1. Ett jämlikt och
jämställt samhälle med
god folkhälsa och en
fungerande integration.

1.1. GVE
Folkhälsopolitisk plan; öppna
jämförelser folkhälsa;
förbättrat resultat.

2. En god livsmiljö.
3. Väl fungerande
kommunala
verksamheter och nöjda
medborgare.

1.2 CEMR Europeiska
deklarationen för jämställdhet.
Öppna jämförelser
jämställdhet; förbättrat
resultat.
1.3 GVE
Funktionshinderpolitiskt
program; Myndigheten för
delaktighet ”Kolla läget”;
Förbättrat resultat.
1.4 Implementerad
integrationsplan.

Kommentar






1.3 Funktionshinderspolitiska
programmet är inte antaget under
året. Men kommunen deltar i
Myndigheten för delaktighets
undersökning. Gällivare
förbättrade Totalindex från 36,2
(2015) till 44,4 (2016).



1.4 Presentation av
integrationsplanen är gjord i
Service och teknikförvaltningens
ledningsgrupp samt i
Överförmyndarnämnden. En intern
arbetsgrupp för integration med
representanter från alla
förvaltningar har bildats.



2.1 En ny miljöplan har påbörjats
under 2016. Målsättningen är att
den ska vara klar i september 2017.
2.2 Gällivare förbättrade
placeringen i rankingen från 196
(2015) till 153 (2016).
2.3 Gällivare har inte rapporterat in
nyckeltalen till undersökningen
sedan 2014. Undersökningen har
inte genomförts under 2015-2016.
Ingen jämförelse kan därmed
göras.

2.1 GVE Miljöplan; ökad
måluppfyllelse.
2.2 Miljöaktuellts
kommunranking; förbättrad
placering i rankingen.

* 2.3GVE Energiplan;
Öppna jämförelser energi och
klimat; förbättrat resultat.



* 3.1 SCB



Medborgarundersökning;
förbättrat resultat.

Medborgare

3.2 SKL ”Information till
alla?” Webbmätning;
förbättrat resultat.

1.1 Folkhälsans utveckling i öppna
jämförelser har försämrats sedan
2015. Det gäller såväl den totala
utvecklingen som utvecklingen för
män och kvinnor.
1.2 Gällivare placerade sig på plats
120 av 290 i året öppna
jämförelser jämställdhet. Detta är
första årets uppföljning. Ingen
jämförelse finns därför tillgänglig.




3.1 Gällivare deltog inte i
Medborgarundersökningen 2016.
Ingen jämförelse är därmed möjlig.
3.2 Totalindex försämrades från
74 (2015) till 60 (2016). Nytt för
2016 är att kommunerna gör
självskattningar av resultatet.
Metodbytet kan vara en bidragande
faktor till det försämrade resultatet.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Medborgare
Befolkning

Befolkningen i Gällivare kommun minskade med 167
personer under 2016. Gällivare har den största numerära
minskningen av befolkning av alla kommuner i Sverige.
Under 2016 uppgick födelsenettot (antal födda minus
antal döda) till -48. Samma period år 2015 uppgick födelsenettot till -37.
Gällivare kommun har ett negativt flyttningsnetto (antal
inflyttade minus antal utflyttade) som uppgår till -123. Under 2015 var flyttningsnettot -76 personer. Sammantaget
bidrar detta till att Gällivare kommuns befolkning minskat
med -167 personer under 2016. Under år 2015 uppgick
befolkningsförändringen till     -108. (källa: scb.se)
Befolkningsmässigt är Gällivare kommun inne i en långsiktig negativ trend när det gäller befolkningen. Sedan
1995 (20 år) har kommunens befolkning endast ökat
under ett enskilt år vilket var 2013.
En positiv befolkningsutveckling 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
vända den negativa befolkningsökningen 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.

Integration

Migrationsverket håller enligt plan på att avveckla sina
tillfälliga boenden ibland annat Porjus, Övertorneå och
Pajala. De permanenta boendeplatserna i Gällivare kommun berörs inte.
Integrationsplanen för 2016-2020 är klar och ett integrationsråd med representanter från förvaltningarna träffas
månadsvis för att förbättra förutsättningarna för en inkluderande integration.

Ensamkommande barn

Just nu finns det totalt 28 godemän som har uppdrag i
kommunen. Det finns 43 barn i våra verksamheter och
av dem har 18 ungdomar fått permanent uppehållstillstånd (PUT), alla har en god man. 23 stycken barn har vi
boende utanför kommunen. Det är 29 stycken som fyller
18 år under 2017 varav 18 är boende i Gällivare.  Verksamheten kommer att minska eftersom det kommer färre
anvisningar och våra ungdomar blir äldre.
Från den 1 april 2017 upphör avtalet mellan migrationsverket och Gällivare kommun.
Alen kommer att vara ombyggd den 31 augusti 2017 med
11 HVB-platser.
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Nyanlända

Under 2016 har 53 st nyanlända anvisats till Gällivare
kommun. 15 st som inte kunde bosättas under 2016 kommer att bosättas under 2017. Under 2017 kommer det
70 st att bosätta från och med mars. Gällivare har önskat
sänka kommuntalet till 50 st under året. Svar från Länsstyrelsen har inte kommit in. Överenskommelsen med
Pajala om 10 st nyanlända kvarstår under året. Migrationsverket har från årsskiftet 2017 hand om anvisning av
nyanlända till kommunerna.

Bostadsmarknad

Bostadsmarknaden i Gällivare kommun är fortsatt ansträngd med ett begränsat utbud av lägenheter.  Kommunens eget bostadsbolag TOP bostäder AB har i snitt
10 tomma lägenheter under året. Dessa är tomma till följd
av 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 hade 0,5 procent
lediga lägenheter under året.
Detaljplanerna för bostadsområdet Repisvaara Södra
etapp 1 och 2 är antagna av kommunfullmäktige. Totalt
planeras det för ca 1000 bostäder i området.
Detaljplaner har påbörjats för Vägmästaren, Överläraren
samt Granngårdstomten. I dessa områden kan det totalt
rymmas ca 345 bostäder, huvuddelen av dessa vid nuvarande Granngården längs Norskavägen.
TOP-bostäder och LKAB bygger 22 nya lägenheter med
tillhörande carports på Strömgatan i centrala Gällivare.
Inflyttning planeras till oktober 2017.
Försäljning av tomter för småhus på Solbacken i
Koskullskulle pågår, ett fåtal finns kvar till försäljning.

Medborgare
Arbetsmarknad i Gällivare Kommun

År 2016 uppgick den öppna arbetslösheten i Gällivare
kommun till 2,6 procent, samma period år 2015 var den
2,5 procent och har alltså ökat med 0,1 procent.
Ungdomsarbetslösheten i Gällivare kommun har minskat från 3,8 procent 2015 till 3,7 procent 2016. Endast
Kiruna, Piteå och Luleå kommun hade lägre arbetslöshet än Gällivare kommun i Norrbottens län under 2016.
Riksgenomsnittet för arbetslösa personer inskrivna vid
arbetsförmedlingen var 3,1 procent och i Norrbottens län
låg andelen på 2,8 procent. (källa: ams.se)

Öppet arbetslösa i Gällivare kommun 2005-2016. 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. Även Service- och teknikförvaltningen ställs inför problem med att locka och behålla kompetent personal.  Den överhettade marknaden på
entreprenad-sidan 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 besökare tog
del av Gällivares samlade arbetsutbud. Dessa aktiviteter
bottnar i företagens stora rekryteringsbehov parat med
den lokala bristen på arbetskraft.
Gällivare kommun har en hög andel inpendlare från andra kommuner. Antalet inpendlare är 524 st fler än antalet
utpendlare enligt SCB:s statistik för 2015. Den inpendlande arbetskraften uppgår till ca 12,5 procent av den
bosatta arbetskraften i kommunen.  (källa: scb.se)

Folkhälsa

Målsättningen med folkhälsoarbetet är en bättre och
mer jämlik folkhälsa. Folkhälsan mäts genom ett antal nationella nyckeltal (Öppna Jämförelse Folkhälsa).
Arbetet för en bättre folkhälsa i kommunen grundar sig i
de elva nationella målområdena. Den aktuella regionala

folkhälsopolitiska strategin för Norrbotten som Gällivare
kommun antagit har omformulerat de elva målområdena
till fem och Gällivares folkhälsopolitiska plan 2013-2018
följer denna indelning. För 2016 har fokusområde varit:
Jämlik hälsa - goda levnadsvanor, fetma, fysisk aktivitet,
kostvanor och drogvanor.
Folkhälsan har de senaste åren legat ganska konstant
men kvinnors hälsa generellt uppvisar en nedåtgående
trend. Inom området jämlik hälsa – Goda levandsvanor”
noteras att andel män med övervikt/fetma är lika högt
som förra året och bland de högsta i landet. Ökningen av
andel kvinnor med riskabla alkoholvanor har avstannat
och ligger på samma nivå som ifjol.  En lägre andel flickor
i mellanstadiet uppger att de känner sig trygga i skolan
än flickor i samma ålder i riket. En högre andel äldre
personer (kvinnor och män) besväras av ensamhet i jmf
med riket. Däremot så fortsätter både män och kvinnor i
kommunen att uppge en högre grad av trygghet, tillit och
psykisk hälsa än riket.
Förvaltningarna har rapporterat om sitt arbete inom ”Jämlik hälsa – Levandsvanor”. Några förvaltningar har tagit
fram egna nyckeltal för att folkhälsan ska förbättras och
bli mer jämlik. BUoK förvaltningen rapporterar att arbetet
för att förbättra nyckeltal kring barns levnadsvanor ännu
inte gett resultat. SOC förvaltningen rapporterar att deras
utvalda nyckeltal kring äldres hälsa och välmående har
förbättrats sedan förra året.
Beslut har fattats att Folkhälsorådet ska breddas och byta
namn till Rådet för social hållbarhet. Uppdragsbeskrivning
för Rådet för social hållbarhet har antagits.

Miljö

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
under året.
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.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Medborgare
Jämställdhet

Målsättningen med jämställdhetsarbetet är att kommunen
är jämställdhetsintegrerad. Jämställdheten i kommunen
för perioden 2015-2020 mäts övergripande genom ett
antal nationella nyckeltal (Öppna Jämförelse Jämställdhet). För att uppnå en bättre jämställhet i kommunen har
för perioden 2015-2020 fokus lagts på elva mål till vilka
kommunspecifika nyckeltal har knutits.
I Öppna Jämförelse (ÖJ) Jämställdhet är Gällivare kommun rankad 120 i förhållande till landets 290 kommuner
vad gäller Jämställhet.  Detta innebär att kommunen
ligger i mittenspannet av landets kommuner avseende
jämställdhetsintegreringen. Den samlade analysen i ÖJ
av kommunens egen service ligger också inom detta mittenspann. Kommunen ligger på gränsen att hamna bland
de 25 % sämsta kommunerna i landet inom området
Utbildning. Ett nyckeltal inom Utbildningsområdet som
drar ner resultatet är den låga andel pojkar som söker
till kvinnodominerade yrkesprogram.  Inom individ och
familjeomsorg hamnar kommunen bland de 25 % sämsta.
Kommunen lägger sig i mitten av skalan inom området
Arbetsliv. Nyckeltalet - lönegap mellan kvinnor och män
– placeras mycket nära de 25 % sämsta kommunerna
medan nyckeltalet – andel heltidsanställda – placerar
kommunen bland topp 25 %. Inom området Politik nuddar
kommunen topp 25 % i landet trots en skev fördelning av
ledamöter i kommunfullmäktige. Kommunen ligger också
bland topp 25 % kommuner avseende äldreomsorgen. På
grund av en hög andel tjejer som deltar i idrottsföreningar
hamnar kommunen i topp 25 % avseende Kultur- och
fritidsområdet.
Uppföljningen av kommunens prioriterade områden enligt
jämställdhetsplanen visar att den politiska representationen numerärt är jämställd. Folkhälsan eller folks ohälsa
är jämställd. Kvinnors hälsa har dock försämrats mer än
mäns hälsa och det råder skillnader i hälsa mellan och
inom könen. Sociala hållbarhetsbedömningar hanteras i
alla strategiska planer som rör samhällsplanering.
Uppföljningen enligt MakEQuality verktyget till Kommunförbundet Norrbotten visar att kommunens resultat
förbättrats inom ”organisationens systematiska förbättringsarbete” medan resultatet inom övriga fyra områden
är oförändrat.  Jämställdhetens integration i den kommunala verksamheten är oförändrad från förra året.
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Socialförvaltningen har rapporterat att egna nyckeltal har
framtagits för att jämställdheten ska integreras och förbättringar kunna ske i den egna verksamheten. Nyckeltalen uppvisar att det råder en jämn könsfördelning i beviljade hemtjänsttimmar 80+.  Fler män än kvinnor i särskilt
boende har åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och
nedsatt munhälsa. Brukarbedömningar visar att kvinnor
ger helheten inom hemtjänst lägre betyg än män medan
kvinnor ger högre betyg på helheten på särskilt boende
än män. Dessa nyckeltal ska nu analyseras och följas
av åtgärder. Barn-utbildning och kulturförvaltningen har
rapporterat att arbete skett för att förbättra jämställdheten
i privatliv och arbetsliv genom att kartlägga behovet av
nattlig barnomsorg.  
För att möta målsättningen en jämställdhetsintegrerad
kommun och kommunens verksamhetsidé om ett hållbart
samhälle så behöver jämställdhetsplanen implementeras
och åtgärder vidtas. För ökad kompetens bör utbildningsplanen verkställas.
Ett arbete för att se över kommunens samtliga strategiska
planer och program pågår med inriktning mot en plan
knutet till de sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsområdena.  

Medborgare

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Tillväxt och utveckling
Tillväxt och utveckling
Den samlade bedömningen av perspektivet tillväxt och utveckling är att målen är helt uppfyllda.

4. God fysisk
planering (bebyggelse,
boende, infrastruktur och
kommunikationer).
5. Befolkningsökning
med en positiv
inflyttning.
6. En företagsvänlig
kommun som skapar
förutsättningar för ett
differentierat näringsliv.
7. En attraktiv
vinterort för boende och
besökande.



4.1 All detaljplanering av nya
områden, projektering och bygg
har utgått från de kommunala
strategidokumenten.



4.2 De detaljplaner som är
finansierad i investeringsbudgeten
har genomförts. En uppdatering av
bostadsförsörjningsplanen ska
göras under 2017.



5.1 Flyttnettot var negativt med
123 personer. Det innebär att fler
flyttade ut än som flyttade in.



5.2 Befolkningen minskade från
18 123 till 17 956 medborgare.

5.2 SCB
Befolkningsstatistik; positiv
befolkningstillväxt (total
befolkning).



6.1 Svenskt näringslivs
företagsranking: Förbättrat
kommunens plats från 230 (april
2015) till plats 215 (april 2016).

6.1 Svenskt näringslivs
kommunranking; förbättrad
placering.



6.2 Gällivare deltog inte i SKL:s
insiktsundersökning 2016.



6.3 SCB har ändrat
klassificeringen av yrken vilket gör
att det inte går att göra jämförelser
mellan åren. Nästa redovisning
sker 2017.



7.1 Turismnäringens omsättning
har ökat från 259 miljoner kr till
283 miljoner kr. Antal gästnätter
har ökat med 11 000 st (2014 till
2015). Förbättring i samtliga
nyckeltal. Resultat 2016 redovisas
våren 2017.



7.2 Genomfördes för första gången
under 2015. Ingen undersökning
under 2016.

4.1 GVE ÖP, FÖP,
utvecklingsplaner; Byggande
sker utifrån de kommunala
beslutade detaljplanerna/
strategidokumenten.
4.2
Bostadsförsörjningsplan;
Uppföljning av framtagna
detaljplaner.
5.1 SCB
Befolkningsstatistik; positivt
flyttnetto (inflyttadeutflyttade).

*6.2 SKL Insikt; förbättrade
index.

*6.3 SCB Yrkesstatistik;
ökad differentiering.

Tillväxt och utveckling

7.1 Resurs TEM-rapport;
förbättrade nyckeltal för
turism.
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*7.2 SCB
Medborgarundersökning;
förbättrat resultat på
tilläggsfrågor (skoterleder,
skidspår, snöröjning, isbanor)
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Svenskt näringslivs företagsranking

Tillväxt och utveckling

Gällivare har klättrat 15 placeringar i Svenskt näringslivs företagsranking från plats 230 till plats 215. 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 svårare att göra
något åt för kommunen. Placeringen i rankingen påverkas även av hur det går i andra kommuner.

Besöksnäringen/ turism

Gällivare har 6 st hotell, men dessa måste betraktas som
små eftersom det totalt finns 318 rum och 579 bäddar på
dessa. Stugbyar och vandarhem har tillsammans ca 400
bäddar. De sex campingplatserna har totalt 500 platser.
Övernattning i fritidshus och hos släkt och vänner är
den boendeform som är klart störst i kommunen. Antalet
övernattningar hos släkt och vänner är fler än i alla kommersiella boendeformer tillsammans.
Den kraftiga tillväxten i Gällivare gör att underleverantörer till framförallt gruvnäringen upptar stora delar av
bäddkapaciteten vilket minskar antalet tillgängliga bäddar
för turister som vill besöka kommunen.
Turismnäringen har återigen ökat vilket gör att 2015 är
ett rekordår för turism i Gällivare kommun. Turisterna har
ökat antal övernattningar. Gästerna spenderade mer per
person och dygn vilket leder till att turistomsättningen
ökat under 2015. Uppgifterna om turismnäringen släpar
efter och redovisas i maj året efter det undersökta året.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

19

Intern effektivitet
Intern effektivitet
Den samlade bedömningen av perspektivet Intern effektivitet är att målen är helt uppfyllda.

8. Rätt service till
rätt kostnad anpassad
utifrån de demografiska
förutsättningarna.
9. Nyttja
samhällsomvandlingen
för att förbättra
verksamheten.
10. All verksamhet
ska genomsyras av
koncerntänkande.

8.1 SKL Vad kostar
verksamheten; minskade
negativa
nettokostnadsavvikelser från
referenskostnader.

9.1 Effektmål tas fram för
alla planer och utredningar
gällande
samhällsomvandlingen; antal
planer utan effektmål.

Intern effektivitet
Vad kostar verksamheten är en jämförelse som visar på hur
stor procentuell avvikelse som kommunens olika verksamheter
har jämfört med en framräknad referenskostnad (tidigare strukturårsjusterad standardkostnad) för kommunen. Referenskostnader innebär att kommunen beräknas driva verksamheterna
till en given kostnad utifrån den struktur som kommunen har.
Beroende på hur strukturen ser ut i kommunen erhåller kommunen antingen ett bidrag eller betalar in en avgift i skatte- och
bidragssystemet, vilket är kommunens huvudsakliga inkomstkälla. I korthet innebär systemet att man får en prislapp för att
bedriva verksamheten med en så kallad referenskostnad som
bestäms före årets ingång.
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8.1 Verksamheterna grundskola
inkl. förskoleklass samt
äldreomsorg visar ökade negativa
avvikelser. Gymnasieskola visar
minskad negativ avvikelse.
Individ- och familjeomsorg visar
fortsatt positiv avvikelse men
försämring mot 2014. Ny modell
för beräkning av förskola inklusive
öppen förskola och fritidshem
inklusive öppen fritidsverksamhet
har tagits fram och dessa
verksamheter har ej bedömts.



8.2 Gällivare har rapporterat in fler
nyckeltal och förbättrat resultatet i
KKIK.



9.1 Metoden med effektmål
tillämpas i programskedet i större
projekt i syfte att uppnå
resursoptimering och högre
kvalitet i de verksamheter som
berörs. Effektmålen följs upp
löpande och vid avslut av projekt
där effektmål bedömts vara
relevanta. Effektmål har upprätats
för alla påbörjade byggprojekt.



10.1 Samverkan mellan
förvaltningarna har ökat under
2016. Systematiska träffar och
samarbeten har etablerats.

8.2 SKL Kommunens
kvalitet i korthet (KKiK);
förbättrat resultat.

10.1 Koncernövergripande
planer, bolagen, budget mm.

Vad kostar verksamheten



Gällivare kommun har två verksamheter under 2015 (som
är senaste mätbara period) som utförs till lägre kostnader
än beräknat. Dessa är individ- och familjeomsorg (IFO) samt
fritidshem. Individ- och familjeomsorg ger en avvikelse på 7,3
Mkr och fritidshem ger en avvikelse på 4,5 Mkr. Övriga fyra
verksamheter som mäts med referenskostnader är dyrare än
beräknat under 2015. Den största negativa avvikelsen gäller
äldreomsorg med en avvikelse på 78,7 Mkr. Grundskola inkl.
förskoleklass och gymnasieskola har avvikelser motsvarande
23,6 Mkr respektive 17,8 Mkr. Förskolan har en negativ avvikelse på 2 Mkr jämfört med beräknad referenskostnad för 2015.
Utvecklingen de senaste tio åren visar att kommunens nettokostnader har stigit i förhållande till referenskostnaden från en
avvikelse på 10,8 % 2006 till en avvikelse på 18,2 % 2015. En
ökning av avvikelsen mot referenskostnader har också skett i
Norrbotten som helhet sedan 2006.

Intern effektivitet
Skolstrukturutredning

17 februari 2014 beslutade Gällivare kommun att ta ett
samlat grepp om förskole- och grundskolestrukturen i
kommunen. Arbetet har bedrivits i ett processbaserat
projekt med dialogmöten och möjlighet att lämna synpunkter. Styrgruppens slutförslag har varit ute på remiss
till skolråd, ungdomsråd, FUB samt de politiska partierna.

grundskolor i centralorten samt högstadieelever som har
skolskjuts från landsbygden (som ej går i Hakkas skola).
Grundsärskolan som idag finns på Sjöparkskolan kommer att placeras på Hedskolan från årskurserna f-6, samt
på Sjöparksskolan från årskurserna 7-9. Träningsskolan
placeras på Hedskolan.

Flera faktorer i omvärlden har förändrats och därmed
också förutsättningarna för att bedriva grundskola och
förskola med hög kvalitet. För det första har elevantalet
minskat med cirka 800 i Gällivare under den senaste
tioårsperioden, vilket påverkar behovet av exempelvis
undervisningslokaler. I dagsläget skiljer det sig mellan
skolornas lokalanvändning. Några skolor har mycket
trångt och alltså en hög beläggning, medan andra har låg
beläggning och lokaler som inte används.

Under hösten 2015 togs en genomförandeplan fram för
den nya skolstrukturen, inklusive den framtida placeringen av grundsärskolan. Målbilden för när den nya skolstrukturen ska sjösättas är satt till hösten 2019.

Den pågående samhällsomvandlingen där stora delar
av Malmberget avvecklas gör att både boende, företag
och offentliga verksamheter behöver finna nya hem och
lokaler. När strukturen för människors boende förändras,
ändras också geografin för var skolor och förskolor behöver lokaliseras.
2011 fick skolan nya förutsättningar genom bland annat ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem.
Dessa nya styrdokument innebär ökade krav på likvärdig
utbildning, krav på anpassad och modern utrustning och
teknik i främst specialämnen som NO-ämnen, slöjd, matematik och bild. Kraven har också skärpts när det gäller
huvudmannens ansvar för elevhälsa/särskilt stöd och det
systematiska kvalitetsarbetet med uppföljning och utvärdering. Detta medför även nya krav på skolornas lokaler
med behov av fler grupprum och liknande för att svara
upp mot modern pedagogik.

Under 2016 har arbetet med utformningen av den nya
skolstrukturen fortskridit, dels med dimensioneringar
samt planritningar och dels med att utforma de inre
skolmiljöerna.  Planritningar har utarbetats för f-6 skolan,
Hedskolan, där ombyggnad samt tillbyggnad är planerade. Under 2017 kommer planritningar för Sjöparksskolan
utformas och fastställas. Arbetet med de inre skolmiljöerna, med visionsarbetet utförs under 2017. Den nya
skolledningen leder arbetet när den är på plats. Visionsarbetet sker genom olika planerade workshops för all
personal, samt i de olika referensgrupperna som tidigare
startats upp.  
En förstudie inleds kring kommande behov av en ny fskola på området kring Repisvaara, med anledning av
nyetableringar av bostäder i samband med samhällsomvandlingen.

Enligt den nya skollagen krävs legitimation för att lärare
ska få tillsvidareanställas och kunna undervisa och sätta
betyg (vissa undantag för yrkes- och modersmålslärare).
Detta krav i kombination med stora pensionsavgångar
bland förskole- och skolpersonal de kommande 5-10
åren, gör att Gällivare kommun står inför stora utmaningar när det gäller rekrytering av behörig och legitimerad
personal. En mer samlad skolstruktur med färre ambulerande lärartjänster, fler lärarkollegor inom samma ämnen
på skolorna samt moderna undervisningslokaler som
följer skollagen ger bättre förutsättningar för Gällivare
kommun att vara en mer attraktiv arbetsgivare. Ett samlat
högstadium frigör dessutom resurser till de lägre årskurserna samt ger eleverna ökad tillgång till elevhälsan.
Beslutet att förändra Gällivares förskole- och grundskolestruktur innebär i första skedet att högstadiet, åk 7-9,
samlas till en högstadieskola på Sjöparkskolan samt att
Hakkas skola fortsätter som f-9-skola. Övriga f-9 skolor
övergår till att bli f-6-skolor.  De elever som går f-6 på Sjöparksskolan kommer att, i första hand, gå över till Hedskolan. Sjöparkskolan tar istället emot elever i åk 7-9 från
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Medarbetare
Medarbetare
Den samlade bedömningen av perspektivet Medarbetare är att målen är delvis uppfyllda.

11. Friska, nöjda och
motiverade medarbetare.
12. En god
kompetens- och
personalförsörjning.

*11.1 GVE



11.1 Ingen
medarbetarundersökning är
genomförd under 2016. Nästa
undersökning sker hösten 2017.



11.2 Den totala sjukfrånvaron
minskar från 7,6% till 7,5%.



11.3 Ett nytt system för
arbetsskador och tillbud kommer
att installeras under 2017. Ingen
mätning 2016.



12.1 Ingen redovisning finns för
2016. En ny kompetensmodul har
implementerats för att få ett mer
strukturerat arbetssätt kring
kompetens och
personalförsörjning.

Medarbetarundersökning;
Medarbetarindex ökar.
11.2 GVE Obligatorisk
sjukredovisning; minskad total
sjukfrånvaro.
11.3 GVE Tillbud och
arbetsskador; minskat antal
tillbud och arbetsskador.

Medarbetare

12.1 GVE Riktlinjer för
kompetens- och
personalförsörjning; ökat antal
genomförda åtgärder.

Värdegrund

All verksamhet vilar på kommunens gemensamma värdegrund och ska återspeglas i praktisk handling i varje
dokument och beslut.
Gällivare kommuns värdegrund: Alla medborgare är lika
värda och ska bemötas med respekt. Kommunen arbetar
aktivt för att ha jämlikhet och jämställdhet i fokus i alla
kontakter med medborgare, organisationer och företag.
Ledorden är Mångfald, Effektivitet, Nyskapande och
Attraktivitet.
Varje förvaltning och enhet förväntas arbeta aktivt så att
värdegrunden genomsyrar samtliga aktiviteter i respektive verksamhet.

Anställningar

Antalet tillsvidareanställda i Gällivare kommun har minskat med 3 personer jämfört med 2015. 81,1 procent av
de tillsvidareanställda medarbetarna är kvinnor vilket är
en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med 2015.
31 december 2016 hade 312 personer en tidsbegränsad
anställning med månadslön, en ökning med 16 personer
jämfört med 2015. Timanställda medarbetare har under
året arbetat i en utsträckning som motsvarar 232 årsarbetare.
2016 hade Gällivare kommun totalt 1945 årsarbetare en
minskning med 3 årsarbetare jämfört med 2015.
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Tillsvidareanställda per
31/12
2014 2015 2016
Kvinnor
1 159 1197 1182
Män
257
264
276
Totalt
1 416 1461 1458
Omräknat till
årsarbetare
2014 2015 2016
Kommunledningskontor
81
78
84
Samhällsbyggnad
10
16
17
Miljö och bygg
13
12
10
Service och teknik
160
162
158
Barn- utbildning & Kultur 390
392
379
Socialförvaltning
721
762
775
Totalt
1 375 1422 1423
*Med årsarbetare avses del- och heltidsanställningar
omräknat till heltider
Tidsbegränsat anställda
per 31/12
2014 2015 2016
Personer
235
296
312
Årsarbetare
219
272
290
Timanställda under hela
2016
2014 2015 2016
Årsarbetare
181
235
232
*Med årsarbetare avses del- och heltidsanställningar
omräknat till heltider

Medarbetare
Pensionsavgångar

Övertid/fyllnadstid och semesterdagar

Under 2016 har medarbetarna inom Gällivare kommun
arbetat 50 757 övertids/fyllnadstimmar (47 425 timmar
2015).
Antal övertids/fyllnadstimmar per 2016-12-31 som inte
var uttagna i ledighet eller pengar uppgick till 14 632 timmar (13 433 timmar 2015).
Antal sparade semesterdagar per 2016-12-31 var 20 108
dagar (17 423 dagar 2015).

Kommunen kommer att stå inför ett stort antal
pensionsavgångar de närmaste 10 åren. Totalt beräknas
35 % (509 personer) av kommunens medarbetare att gå
i pension under perioden 2017-2026.
Flest antal pensionsavgångar procentuellt fram till år
2026 kommer Kommunledningskontoret ha med 49 %
(39 personer) följt av Service- och teknikförvaltningen
och Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen med 41 %
(68 + 166 personer).

Deltidsanställda och sysselsättningsgrad

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda är 97,6  procent och har ökat med 0,3 procentenheter sedan 2015.
8 % av alla tillsvidareanställda kvinnor och 4 % av alla
tillsvidareanställda män arbetar deltid. Detta är en minskning med en procentenhet för respektive kön jämfört
med 2015.

Antalet deltidsanställda per kön

Kompetensförsörjning

15%
10%

9%

10%

8%
5%

5%

4%

5%

0%
2014

2015

Kvinnor

Ålderstruktur

2016

Män

56 % av Gällivare kommuns medarbetare är över 50 år.
Medelåldern i kommunen är 49 år.

En handlingsplan för kompetensförsörjningen fastställdes av Kommunstyrelsen i okt 2015. I syfte att ta fram en
plan för framtida kompetensförsörjning har det investerats i en kompetensmodul, där alla medarbetares kompetenser ska läggas in och matchas mot framtida behov.
Kommunen har deltagit vid den årliga hemvändardagen
i syfte att presentera kommunens rekryteringsbehov och
visa på möjligheter för hemvändare. Kommunen har även
deltagit i rekryteringsaktiviteter i Norrskensgallerian,
arbetsmarknadsdag, Livsstilsmässa samt riktade aktiviteter för olika studentgrupper vid universiteten.

Medarbetarundersökningen- åtgärder

Medarbetarenkäten 2015 har analyserats och övergripande åtgärder har genomförts. Varje förvaltning och
arbetsplats har i uppdrag att utforma sin egen handlingsplan.

Löner

2016 var kvinnors medellön i procent av männens 91,5
procent jämfört med 90,5 procent 2015. Gällivare kommun gör lönekartläggningar med stöd av MIA (Marknad
Individ och Arbete). I den analys som genomfördes 2016
såg arbetsgivaren inte några osakliga löneskillnader som
beror på kön inom de olika yrkesgrupperna.
såg arbetsgivaren inte några osakliga löneskillnader som
beror på kön inom de olika yrkesgrupperna.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

23

Medarbetare
Sjuk och friskredovisning

Hälsofrämjande aktiviteter och friskvård

Kvinnors sjukfrånvaro har minskat något och männens
sjukfrånvaro har ökat.

Sedan drygt tio år har Gällivare kommun arbetet systematiskt med friskvård och hälsa. Medarbetarna är mycket
nöjda med personalförmånerna och friskvårdstimmen
nyttjas frekvent.

Sjukfrånvaron i Gällivare kommun har minskat med 0,1
procentenheter från 2015 till 2016. Det är samma minskning som för Norrbottens län (Källa: Försäkringskassans
statistik – Sjuktalet efter kommun och ålder 2001-).

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

2014

2015

2016

Total sjukfrånvaro

7,4

7,6

7,5

Varav långtidsjukfrånvaro*

38,4

41,0

37,2

Upp till 29 år

4,6

6,8

6,0

30- 49 år

7,5

7,9

7,9

Över 50 år

7,8

7,6

7,5

Kvinnor

8,1

8,6

8,4

Män

4,4

3,9

4,1

*Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under
en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
Sjukfrånvaro per
förvaltning (%)

2014

2015

2016

Kommunledningskontor

3,4

5,1

4,1

Service och teknik

4,2

3,9

4,6

Barn- utbildning & Kultur

6,0

6,6

5,7

Socialförvaltning

9,5

9,8

9,8

Sjukfrånvaro redovisas ej på förvaltningar med färre än
20 anställda.
Frisktal

2014

2015

2016

Totalt 0-5 sjukdagar

57,9

52,5

53,1

Med frisktal menas hur många procent av de tillsvidareoch tidsbegränsat anställda med månadslön som haft
högst 5 sjukdagar under kalenderåret. Frisktalet har ökat
med 0,6 procentenheter. Förändringen innebär att det
är fler medarbetare som haft fem eller färre sjukdagar
under 2016 jämfört med 2015.
Under 2016 har arbetsgivaren och företagshälsan fortsatt utveckla rutinerna för att arbeta med de medarbetare som har många korta sjukfall.
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Det finns 120 hälsoinspiratörer fördelat på nästa alla
arbetsplatser.

Under året har en utredning gjorts om förslag på nya aktiviteter samt kostnad och nytta av nuvarande förmåner.
Rutinerna för friskvård och personalförmåner har reviderats och ska beslutas i kommunstyrelsen januari 2017.

Arbetsmiljö

Det finns drygt 160 skyddsombud i Gällivare kommun.
Varje år anordnas en temadag för alla skyddsombud.
2016 var temat psykosocial arbetsmiljö. Varje år anordnas även en Chef och skyddsombudsutbildning inom
arbetsmiljö via företagshälsovården.

Ekonomi
Ekonomi

Den samlade bedömningen av perspektivet Ekonomi är att målen är helt uppfyllda.

13.
Underhållsskulder
gällande fastigheter,
anläggningar, vägar,
vatten och avlopp ska
minska.

Balans mellan utgifter och
inkomster:
13.1 GVE Resultatet ska
minst motsvara 1 % av skatter
och bidrag.
13.2 Riktlinjerna för god
ekonomisk hushållning
gällande
resultatutjämningsreserven ska
följas.
13.3 Oförändrad
utdebitering av
kommunalskatt under
planperioden (22,55 %).

Ekonomi

Investeringar/ finansieringar:
13.4 Finansieringen av
investeringar ska över en
rullande femårsperiod ske med
egna medel.
Verksamhetsmässiga och/eller
ekonomiskt lönsamma
investeringar kan finansieras
med lånade medel.



13.1 Resultatet motsvarar minst
1,0 % av skatter och bidrag.



13.2 Riktlinjerna för god
ekonomisk hushållning gällande
resultatutjämningsreserven
kommer att följas under året.



13.3 Kommunalskatten är
oförändrad mellan år 2015 och
2016.



13.4 Finansieringen av
investeringar bedöms över en
rullande femårsperiod ske med
egna medel.



13.5 En utredning gällande totalt
eftersatt underhåll samt årligt
underhållsbehov är påbörjat under
2016.

13.5 En utredning gällande
totalt eftersatt underhåll samt
årligt underhållsbehov tas
fram.

Årets resultat

Gällivare kommun redovisar för 2016 ett ekonomiskt
resultat om 60,4 Mkr, detta motsvarar ca
5,4 % av totala skatteintäkter och 3 362 kr/invånare.

•

Resultatet utan jämförelsestörande poster uppgår
till ca 23,2 Mkr eller 2,1 % av totala skatte- och
bidragsintäkter.

Jämförelsestörande poster
De intäkter och kostnader som påverkar kommunens
resultat och gett mellan åren jämförelsestörande poster
uppgår till 37,2 Mkr. De största av dessa poster är:
•
•
•

Reavinster vid försäljning av tomträtter och mark som
uppgår till +7,8 Mkr.
Intäkter från LKAB för uppförande av nya äldreboendet Forsgläntan som uppgår till +64,3 Mkr.
Förlusttäckning genom villkorat aktieägartillskott som
motsvarar -35,0 Mkr.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Ekonomi
Budgetavvikelser

Nedanstående tabell visar avvikelse per nämnd utifrån
budgeterat resultat.
Budgetavvikelse
nämnder/ styrelser
(tkr)

Progn
avvik.

Budget
2016

Service- och tekniknämnden gör ett överskott på 2 065
tkr.  Under året har Hedskolan utsatts för sabotage med
vattenskada som följd, åtgärd pågår. Självrisken för
vattenskadan i Gällivare simhall har reglerats. Kostnader
för återställning samt grävarbeten tillkommer.

Avvik.

Aug

Dec

Kommunfullmäktige

1 340

0

51

Revision

1 775

0

116

Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelse
Miljö och byggnämnd
Lapplands
kommunalförbund
Service- o
Tekniknämnd
skattefin. verksamh.
Service- o
Tekniknämnd
affärsverksamhet
Barn-, utbildning- och
kulturnämnd
Socialnämnd
Kommungemensamma
kostnader
Avskrivningar
Summa
nämnder/styrelse
Finans
Skatter & statsbidrag
Summa

48

0

26

1 234

0

184

88 992

3 078

4 743

3 921

1 900

2 532

92 886

0

-355

97 967

892

2 065

0

0

0

297 521

-1 003

-1 028

473 176

-2 669

-2 692

15 875

78 477

84 230

51 273

4 968

5 216

1 126 008

85 643

95 088

-5 700

-1 000

-35 789

-1 122 910

-2 475

-1 526

-2 602

82 168

57 773

Nämndernas/ styrelsernas avvikelse

Kommunstyrelsens resultat för 2016 blev ett överskott på
4 743 tkr. Överskottet beror till en del på vakanta tjänster
hos enheterna. Vidare beror överskottet på oförbrukade
medel som anvisades för sociala investeringar samt
utredningar. Tomträttsavgifter minskade pga. att många
såldes. Omställning till ny telefoni med stort antal
nya mobiler har drivit upp kostnaderna under året.
Samhällsbyggnad uppvisar överkott, som delvis beror på
att flera projekt inom samhällsomvandling inte kommit
igång under året.
Miljö- och byggnämndens positiva resultat beror på
ökade intäkter i bygglovsprocessen p.g.a. snabb
ärendehandläggning. Effektivare miljötillsyn gav ökade
intäkter och minskade personalkostnader. Man har
minskat användandet av främmande tjänster och inte
tillsatt en miljöinspektörstjänst.
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Gallringen av tätortsnära skog har färdigställts för
halva samhället. Resterande åtgärder sker under
2017 och upprustningen av svanparken är färdigställd.
Större insatser avseende skötsel av grönområden
i alla tre tätorter har gjorts. Man har även gjort en
sammanställning av väginventering och kompletterat
kommunal väg utanför tätorten. Arbete pågår
kontinuerligt med att effektivisera snöröjningen. GPS
utrustning har installerats i samtliga externa och interna
snöröjningsfordon.
Barn- utbildning- och kulturnämnden har ett
beräknat underskott på 1 028 tkr. Större delen av
överkostnaderna beror på ett ökat behov av stödinsatser
för elever och barn i både grundskola och barnomsorg.
Vikariekostnader har också varit en stor post under 2016.
Kulturprojektet Dokumentation Malmberget har avslutats
detta år och även där blev kostnaderna högre än
beräknat.
Socialnämnden redovisar ett underskott på – 2,7 Mkr.
Avdelningen för vård och omsorg står för det största
underskottet på – 8,2 mkr. Budgetavvikelsen beror bl
a på svårigheter att få sommarvikarier samt brister i
personalplaneringen. Detta åtgärdas genom fortsatt
implementering av effektiv bemanningsplanering med
brukarfokus under 2017.
Biståndsenheten uppvisar ett underskott på –5 mkr på
grund av svårigheter att rekrytera personal samtidigt som
man haft höga utredningskostnader för ensamkommande
barn. Av den anledningen har socialnämnden
erhållit 5 mkr från det generella statsbidraget för
flyktingverksamhet.

Kommungemensamma poster

Den totala avvikelsen mot budget under
kommungemensamma poster är positiv och uppgår till
84,2 Mkr. Den största enskilda avvikelsen 64,5 Mkr avser
ersättningen från LKAB för byggandet av äldreboendet
Forsgläntan. Pensionskostnaderna blev 4,3 Mkr lägre
än budgeterat. Det generella flyktingbidraget lämnade
ett överskott på 4,8 Mkr. Budgeten för löneökningar
lämnade ett överskott på 2,4 Mkr, medan semesteroch övertidsskuld ökade med motsvarande belopp.
Reavinster vid försäljning av mark och tomträtter uppgick
till 7,9 Mkr.

Ekonomi
Finansnetto

Finansnettot, dvs skillnaden mellan finansiella kostnader
och intäkter uppgår 2016 till -30,2 Mkr. Utfallet och
avvikelsen mot budget beror främst på ett kostnadsfört
villkorat aktieägartillskott med avsikt att täcka underskott
i dotterbolag.

Eget kapital

Det egna kapitalet ökar med 60,4 Mkr och uppgår till
1 308,8 Mkr. Rörelsekapitalet minskar med 233,6 Mkr
(-58 %) till 164,6 Mkr och anläggningskapitalet ökar med
294,0 Mkr (+ 35 %) till 1 144,1 Mkr.

Skatte- och bidragsintäkter

Kommunens skatte- och bidragsintäkter uppgår 2016
till 1 121 Mkr. Intäkterna har ökat med 44 Mkr mellan
år 2015 och 2016. Denna ökning är 1,5 Mkr lägre än
budgeterat.

Känslighetsanalys

Förändring		
Kostnad/intäkt (Mkr)
Förändrad utdebitering, 1 kr
+/-  45
Generella statsbidrag, 1 %  
+/-    1
Löneförändring med 1%
+/-    8
Ränteförändring, 1%
+/-    5
Befolkningsförändring, 100 invånare
+/-    6

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
						2016
Årets resultat
60
Avgår samtliga realisationsvinster
-8
Vissa realisationsvinster enl undantagsmöjlighet
0
Vissa realisationsförluster enl undantagsmöjlighet
0
Orealiserade förluster i värdepapper
0
Återföring av oreal förluster i värdepapper
0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
52
Medel till resultatutjämningsreserv
0
Medel från resultatutjämningsreserv
0
Årets balanskravsresultat
52
Balanskravsunderskott från tidigare år
0
Summa
52
Balanskravsresultat att reglera
0

Totala förpliktelser

Kommunen har sedan 2011 ingen låneskuld.
Borgensåtaganden uppgår till 964,1 Mkr, vilket är en
minskning med 9,3 Mkr från 2015. Pensionsåtagandet
inklusive löneskatt uppgår till 478 Mkr, medräknat
pensioner intjänade före 1998, som bokförs som
ansvarsförbindelse. Detta är en minskning med 29 Mkr
sedan 2015.

Investeringar

Kommunen har bruttoinvesterat 311 Mkr under året.
Budgeten för investeringar uppgick till 677 Mkr,
vilket innebär att 46 % av budgeten har upparbetats.
I förhållande till skatte- och bidragsintäkter är
investeringsnivån 27,7 %. Nettoinvesteringarna
(bruttoinvesteringar - bidrag) uppgick till 26,1
% av skatte- och bidragsintäkter Genomsnittet
för nettoinvesteringar i riket 2015 uppgick till
10,1 % av skatte- och bidragsintäkter (kolada.
se). Gällivares investeringsnivå beror mycket på
samhällsomvandlingens investeringar som uppgick till
195 Mkr eller 17,4 % av skatte- och bidragsintäkter. Utan
dessa investeringar skulle nivån 2015 ha legat något
under rikets nivå. Riket måste dock finansiera sina nya
investeringar utan full kostnadstäckning, vilket bör leda till
något högre nivåer i det hänseendet. Diagrammet nedan
visar Gällivares utveckling gällande nettoinvesteringar
under de senaste tio åren.
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Ekonomi
(Tkr)
Summa
AFFÄRSVERKSAMHET
KOMMUNIKATION
NÄRINGSLIV OCH BOSTÄDER
ENERGI, VATTEN OCH AVFALL
AVFALLSHANTERING

De största investeringsutgifterna under året

Den sista oktober invigdes den första byggnaden
i samhällsomvandlingen, Strandvillan, på
Forsgårdsområdet. Strandvillan är ett nytt boende för
socialt stöd. Utgiften för året uppgick till 20,8 Mkr och den
totala utgiften för investeringen blev 35,8 Mkr.
Den största investeringen under året är den fortsatta
byggnationen av det nya äldreboende Forsgläntan.
Utgiften för året är 64,5 Mkr och hela projektet har en
total budget på 202 Mkr. Boendet förväntas vara färdigt
för inflyttning våren 2017.
Under året har kommunen förvärvat bland annat
äldreboendet Lövberga för 35,5 Mkr och Alen 5 för
ensamkommande flyktingbarn för 24,4 Mkr.
Anläggningsarbete med huvudvattenledning till
Repisvaara fortsätter och förväntas vara klar till
sommaren 2017. Utgiften blev 10,3 Mkr under året.
De områdesvisa satsningar som pågår för reinvesteringar
i kommunens infrastruktur har under året uppgått till 20,4
Mkr på främst områdena Karhakka och Björkmansheden.
Investeringar utifrån ändrad skolstruktur är påbörjade
med 6,3 Mkr för året. Mariaskolans kök utgör 7,0 Mkr
av årets investeringar och under året har en bokbuss
anslaffats för 4,3 Mkr.
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FRITID OCH KULTUR
BIBLIOTEKSVERKSAMHET
FRITIDSANLÄGGNINGAR
OCH FRITIDSVERKSAMHET
PEDAGOGISK VERKSAMHET
GRUNDSKOLA
VÅRD OCH OMSORG
VÅRD OCH OMSORG
INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M
FYSISK OCH TEKNISK PLANERING
GATOR OCH VÄGAR
REGL./SANERINGSFASTIGHET
RÄDDNINGSTJÄNST
PARKER
ÖVRIGT
KOMMUNLEDNINGSKONTOR
Totalsumma

Likviditet

19 440
355
34 861
3 787

4 432
4 939
21 267
151 602
48 233
11 467
5 601
2 161
1 352
1 725
311 223

Likviditeten har minskat med -208,2 Mkr under året.
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
146,2 Mkr. Nettoinvesteringarna uppgick till -293,1 Mkr.
Materiella anläggningstillgångar såldes för 7,9 Mkr och
finansiella anläggningstillgångar anskaffades under året
för -69,3 Mkr. Likvida medel vid årets slut uppgick till
407,6 Mkr.

Ekonomi
Tryggande av pensionsförpliktelser genom
försäkring

Under åren 2004 t o m år 2016 har förmånsbestämda
delar av pensionsavtalen bortförsäkrats, för vilket premier
till ett sammanlagt belopp om 67,8 Mkr erlagts. Premier
för 2016 uppgick till 3,2 Mkr
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Ekonomi
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
Kommunfullmäktige
Revision
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltn.
Miljö- och byggnämnden
Service- och tekniknämnden
Barn-, utbildning- och
kulturnämnden
Socialnämnden
Valnämnden

Kommunala uppdragstagare

Kommunens
koncernföretag
Top Bostäder AB
Gällivare Energi AB
Matlaget i Gällivare AB
Malmfältens kraftverk AB

Samägda företag utan
betydande inflytande
100%
100%
60%
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

Samhällsomvandlingen har rent praktiskt tagit fart
under året med flytt av kulturhus från Malmberget till
Koskullskulle och fjärrvärme har byggts ut till detta bostadsområde. För att fortsätta utveckla och effektivisera
fjärrvärmen med avseende på denna omstrukturering
av bostadsområden i samhället har bolaget bland annat
påbörjat att bygga ihop fjärrvärmenätet Gällivare/Malmberget med nätet i Koskullskulle till ett fjärrvärmenät. För
att kunna möta och genomföra fjärrvärmeprojekten har
bolaget under året begärt och fått beviljat ägartillskott
samt borgen.
I maj inträffade en brand i torvlagret till den äldre fastbränslepannan. Branden kunde begränsas till del av
bränslelagret men skadade även en vägg till nya kraftvärmeverket. Reparation av lagret utfördes under hösten
men reparation av kraftvärmeverkets vägg fortsätter
under kommande år.
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Expandum
Inlandsbanan
Folkets Husföreningar
Lule älvdal
Kalix älvdal
Råne älvdal
IT Norrbotten AB
Leader Polaris
Länstrafiken
Kommuninvest ek. förening

Kommunala
entreprenader
Lapplands kommunalförbund

I stort har produktion och distribution gått enligt plan
med mindre driftstörningar. En ändring som gjorts är att
det årliga revisionsstoppet på kraftvärmeverket är flyttat
från höst till vår.
Arbetet med avvecklings- och utvecklingsprojekt inom
samhällsomvandlingen samt förhandling med LKAB har
återupptagits efter sommaren. Detta kommer att intensifieras allt eftersom avveckling av Malmberget sker.
Den enskilt största utmaningen för bolaget är samhällsomvandlingen där förhandlingar med LKAB pågår. Projektet ihopbyggnad av fjärrvärmenäten tillsammans med
avvecklings- och utvecklingsprojekt medför att vi ser
över hela produktionssystemet för att säkra ett effektivt
och hållbart framtida fjärrvärmesystem.

Matlaget i Gällivare AB

Uppdateringen av NNR koster blev klar efter 2 års
arbete. Det blev inte den effekt som förväntades men
fortsatt arbete pågår med att göra det hanterligt i verksamheten. Produktionen effektiviseras och utvecklas i
alla led. Mindre stress och mer effektivitet i den dagliga
produktionen.
Antalet sålda portioner ökade, men även kostnaderna.
Nu uppgår de totala inköpen under 2016 till 21% ekologiskt och 22% närproducerat.

Ekonomi
TOP bostäder AB

Den 1 juni sålde vi ca 6 000 m2 äldreboende på Lövberga
i Malmberget till Gällivare kommun. Försäljningen möjliggjorde våra planer för en framtida nyproduktion med upp
till 60 lägenheter på Forsheden.
Förvärvet 2013 av Dansaren 23 ger utrymme för att
ersättningsproducera ett punkthus med 22 lägenheter på
Dansaren 22-23. Anhållan om detaljplaneändring godkänndes under 2014 av miljö- och byggnämnden. Augusti
2016 påbörjades byggnationerna och beräknas vara klara
till november 2017.
På kvarteret Hasseln pågår arbetet som ska ge utrymme
till att ersättningsproducera ca 60 lägenheter.

Den ekonomiska utvecklingen för övrigt är till stor del
påverkbar av faktorer såsom räntor, konjunkturen på
orten och årsklimat. Positivt är en nedåtgående räntenivå
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 ovannamnda faktorer har
nyttjats till att öka underhållsåtgärderna i våra fastigheter.

Kommunkoncernens ekonomiska ställning och
utveckling
Årets resultat och god ekonomisk hushållning

Kommunkoncernens resultat för 2016 uppgick till 30,5
Förhandlingar med LKAB om samhällsomvandlingen i
Mkr. Resultatet 2015 uppgick till -45,5 Mkr.
Malmberget har skett med ökad intensitet där vi förhandlat
om en helhetslösning enligt ersättningsprincipen för hela
Finansnetto
fastighetsbeståndet.
Finansnettot för 2016 uppgick till -76,3 Mkr. För 2015 var
finansnettot 31,0 Mkr
Bolaget har under året arbetat enligt beslutad investerings- och underhållsplan.
Inom uppdragsverksamheten har vi handhaft den löpande
driften i de kommunala fastigheterna enligt överenskommelse samt genomfört beställda underhållsåtgärder.
En viktig och samtidigt tidsmässigt osäker parameter är
givetvis samhällsomvandlingen. Nya bostäder kommer att
behövas bl a som ersättning för de bostäder som kommer
att försvinna i Malmberget samt för inflyttande arbetskraft
och ungdomar som vill flytta hemifrån. Om TOP bostäder
kommer att ha möjlighet att bygga fler bostäder är avhängigt den ekonomiska utvecklingen i bolaget eftersom den
Nya Allbolagen från 2011 föreskriver att bolaget inte får ta
emot ekonomiskt stöd av kommunen utan måste klara sig
ekonomiskt helt på egna meriter och bedriva verksamhet
efter affärsmässiga principer.
Osäkerheten kring bostadsbeståndet i Malmberget, med
anledning av gruvans verksamhet, kvarstår i avvaktan på
mer precisa tidsangivelser och beslut om när avflyttning
från delar av Malmberget måste ske.
TOP bostäder 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 150 personer som anmält intresse
varje gång en lägenhet i Gällivare blivit uppsagd.

Soliditet

Soliditeten uppgick i bokslutet till 54,1 % vilket är en ökning med 1,6 procentenheter från 2015.

Investeringar

Investeringarna uppgick under året till 377 Mkr. År 2015
uppgick investeringarna till 296 Mkr. Kommunen står för
huvuddelen av investeringarna (311 Mkr).

Låneskuld och likvida medel

Kommunkoncernens långfristiga låneskuld uppgick vid
årsskiftet till 678 Mkr. Låneskulden minskade med 22
Mkr jämfört med föregående år. Likvida medel var vid
årsskiftet 419 Mkr, en minskning jämfört med föregående
årsskifte då likvida medel uppgick till 624 Mkr.

Antal anställda

I de kommunala bolagen var antalet tillsvidareanställda
107 personer. TOP bostäder AB har 50 (11 kvinnor, 39
män), Gällivare Energi AB 25 (7 kvinnor, 18 män) och
Matlaget i Gällivare AB 32 personer (24 kvinnor, 8 män).

Taxekostnaderna utgör den största kostnadsmassan i
bolaget, ca en tredjedel av samtliga kostnader, varför
vi fortsätter arbeta med besparingar/energibesparingar
framförallt inom dessa områden.
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Drift- och investeringsredovisning nämnder
DRIFTREDOVISNING PER NÄMND/STYRELSE, KOMMUNEN (ALLA BELOPP I TKR)
Driftredovisning per nämnd/styrelse
Nämnd/styrelse

Utfall 2015
Kostnad

Intäkt

Budget
2015

Netto

Avvikelse
2015

Utfall 2016
Kostnad

Intäkt

Årets
budget

Netto

Årets
avvikelse

Prognos delår 2016
Prognos
Avvik.

Fullmäktige

0

1 353

1 353

1 490

137

0

1 289

1 289

1 340

51

1 340

Revision

0

1 862

1 862

1 890

28

0

1 659

1 659

1 775

116

1 775

0
0

Valnämnd

0

33

33

48

15

0

22

22

48

26

48

0

Överförmyndare

-510

1 598

1 088

1 230

142

-1 212

2 262

1 050

1 234

184

1 234

0

Kommunstyrelse

-47 328

127 393

80 064

84 282

4 218

-50 297

134 546

84 249

88 992

4 743

85 914

3 078

- varav samhällsomvandling

-5 444

4 308

-1 136

21

1 157

-13 350

15 926

2 575

3 461

886

0

3 461

Miljö- och byggnämnd

-4 862

7 530

2 668

4 243

1 575

-6 160

7 550

1 389

3 921

2 532

2 021

1 900

LKF/GVE kommun

-1 932

92 894

90 962

90 325

-637

-1 819

95 060

93 241

92 886

-355

92 886

0

-146 786

248 578

101 792

102 028

236

-149 398

245 300

95 902

97 967

2 065

97 075

892

Service- o Teknikn, VA

-44 862

44 862

0

0

0

-49 424

49 424

0

0

0

0

0

Service- o Teknikn, avfall

-29 903

29 903

0

0

0

-27 519

27 519

0

0

0

0

0

Barn-/utbildn/Kulturn.

-35 001

326 145

291 144

289 198

-1 946

-43 509

342 058

298 549

297 521

-1 028

298 524

-1 003

Service- och Teknikn, skatte

Socialnämnd
Kommungemensamma
Avskrivningar
Summa verksamheter
Finans

-98 996

560 313

461 318

454 135

-7 183

-145 630

621 498

475 868

473 176

-2 692

475 845

-2 669

-219 881

325 770

105 889

16 953

-88 936

-176 647

108 292

-68 355

15 875

84 230

-62 602

78 477

-856

47 761

46 906

49 429

2 523

0

46 057

46 057

51 273

5 216

46 305

4 968

-630 917 1 815 995 1 185 079 1 095 251

-89 828

-651 615 1 682 535 1 030 920 1 126 008

95 088

1 040 365

85 643

-35 789

-4 700

-1 000

-57 472

0

Skatter/statsbidrag,+fastighetsavg

-1 077 620

Summa totalt inkl Samhällsomvandling

-1 766 009 1 815 995

Samhällsomvandling
Summa totalt exl Samhällsomvandling

-57 472

-5 700

0 -1 077 620 -1 080 261

51 772

-5 340

-2 641 -1 121 384

35 429

30 089

-5 700

0 -1 121 384 -1 122 910

-2 475

57 773

-84 770

82 168

49 986

9 290

-40 696 -1 778 338 1 717 964

-60 375

37 820

-74 006

1 426

75 432

40 387

-60 176

10 598

70 774

-78 640

89 238

-1 654 183 1 778 175

123 993

7 864 -116 129 -1 677 776 1 677 577

-199

-13 200

-13 001

-6 130

-7 070

-111 826

-100 563

-2 602

-1 526 -1 120 435

Inkl. kapitalkostnader

Avskrivningar av finansiell leasing ingår i Service- och tekniknämnden med belopp 1,898 mkr.

INVESTERINGSREDOVISNING PER NÄMND/STYRELSE, KOMMUNEN (ALLA BELOPP I TKR)
Investeringsredovisning per nämnd/styrelse, tkr
Utfall 2015
Utfall 2016
Prognos delår 2016
Nämnd/styrelse/utskott
Budget Redov. Avvikelse Budget Redov. Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Investeringsreserv
500
0
500 1 000
0
1 000 1 000
0
1 000
Kommunstyrelsen
4 941 3 027
1 914 8 664 7 241
1 423 8 664
6 294
2 370
Samhällsbygnad
335 322 141 635 193 687 443 735 195 231 248 504 443 735 251 398 192 337
Miljö- och byggnämnd
100
107
-7
0
0
0
0
0
0
Service- o tekniknämnd Skatte 125 857 54 772
71 085 189 285 71 557 117 728 189 285 97 926
91 359
Service- o tekniknämnd VA
15 158 30 360
-15 202 19 153 23 703
-4 550 19 153 22 190
-3 037
Service- o tekniknämnd Avfall
489 1 451
-962
489 3 787
-3 298
489
6 435
-5 946
Barn-/Utbildn/Kulturnämnd
7 048 2 183
4 865 5 857 4 718
1 139 5 857
4 860
997
Socialnämnd
4 787 1 962
2 825 9 212 4 985
4 227 9 212
4 867
4 345
Totalt
494 202 235 498 258 704 677 395 311 223 366 172 677 395 393 970 283 425
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Resultaträkning, Balansräkning
RESULTATRÄKNING

KOMMUNEN
2016
2015
452 606
433 253

KOMMUNKONCERNEN
2016
2015
613 888
588 034

T kr
Verksamhetens intäkter

Not
1

Därav jämförelsestörande intäkter

9

72 228

117 421

72 228

167 843

Verksamhetens kostnader

2

-1 435 425

-1 571 569

-1 526 567

-1 663 762

Därav jämförelsestörande kostnader

9

0

-206 421

-765

-206 421

Avskrivningar

3

-47 955
-1 030 774
1 016 730
104 653
5 340
0
-35 575
-35 000
60 375
0
0
60 375

-46 763
-1 185 079
976 762
100 858
58 125
50 422
-652
0
-49 986
0
0
-49 986

-101 893
-1 014 572
1 016 730
104 653
3 096
0
-79 383
-35 000
30 525
0
0
30 525

-78 395
-1 154 124
976 762
100 858
55 870
50 422
-24 851
0
-45 485
0
0
-45 485

VERKSAMHETENS NETTO KO STNADER

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Därav jämförelsestörande intäk ter
Finansiella kostnader
Därav jämförelsestörande k ostnader

4
5
6
9
7
9

RESULTAT FÖ RE EXTRAO RDINÄRA PO STER

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

8
8

ÅRETS RESULTAT

BALANSRÄKNING

KOMMUNEN

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Imateriella anlägningstillgångar
10
Materiella anläggningstillgångar
11
- Mark, byggnader, tekniska anläggningar
- Maskiner och inventarier
- Övriga materiella anläggningstillgångar (pågående investeringar)
Finansiella anläggningstillgångar
12
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd m m
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

0

0

851

857

641 430
57 045
492 567
96 961
1 288 003

576 478
38 615
285 183
64 521
964 797

1 182 066
218 650
514 212
83 419
1 999 198

1 139 750
234 441
304 256
55 745
1 735 048

1 227
125 538
0
407 586
534 352

1 258
121 780
0
615 817
738 855

24 256
143 952
0
418 986
587 193

22 521
138 640
0
623 634
784 795

1 822 355

1 703 652

2 586 392

2 519 843

2016

2015

2016

2015

-60 375
-1 248 390
-1 308 765

49 986
-1 298 376
-1 248 390

-30 525
-1 369 336
-1 399 861

45 485
-1 370 023
-1 324 538

18
19

-25 604
-12 782

-29 059
-10 838

-28 052
-14 960

-31 296
-13 351

20
21

-105 484
-369 719

-74 788
-340 577

-764 048
-379 470

-755 870
-394 787

-1 822 355

-1 703 652

-2 586 392

-2 519 843

479 924
973 353

454 071
964 079

479 924
973 353

13
14
15
16

Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
- Årets resultat
- Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
- Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
- Andra avsättningar
Skulder
- Långfristiga skulder
- Kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

KOMMUNKONCERNEN

17

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna
22 eller avsättningarna
454 071
Övriga ansvarsförbindelser
23
964 079
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 (+) förråd och varulager
13
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar
14
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 (+)
15
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
2016

2015

KOMMUNKONCERNEN
2016
2015

60 375
0
60 428
120 803
31
-3 758
29 142
146 218

-49 986
0
24 672
-25 314
-1 144
-27 963
76 916
22 496

30 525
0
105 927
136 452
-1 735
-5 833
30 266
159 150

-45 485
0
53 299
7 814
-6 572
-22 495
84 594
63 341

0
-311 223
18 166
7 946
0
0
-285 110

0
-235 498
22 700
35 095
0
143 824
-33 879

0
-348 463
18 166
43 446
0
-29
-286 880

0
-267 918
22 700
35 121
0
143 993
-66 104

0
-1 898
-67 440
0
-69 338
-208 231
615 817
407 586

0
-538
-15 496
0
-16 034
-27 417
643 234
615 817

25 000
-34 479
-67 440
0
-76 919
-204 649
623 634
418 985

12 611
-19 814
-15 496
0
-22 699
-25 461
649 096
623 634

NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESRAPPORT
KOMMUNEN
2016

2015

KOMMUNKONCERNEN
2016
2015

Not 1, Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter
18 225
16 232
164 914
159 028
Taxor och avgifter
122 531
117 070
122 531
117 070
Hyror och arrenden
74 534
66 516
205 790
199 463
Bidrag
148 171
109 315
148 171
109 315
Försäljning av verksamheter och konsulttjänster
4 478
4 860
15 770
15 469
Realisationsvinster
7 760
1 426
27 631
1 426
Övriga intäkter
276 811
315 499
278 962
317 713
Summa verksamhetens intäkter
452 606
433 253
613 888
588 034
I verksamhetens intäkter under övriga intäkter för år 2015 och 2016 kommunen ingår jämförelsestörande poster, specifikation
finns i not 9.
Not 2, Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter
-823 781
-769 806
-878 366
-821 494
Pensionskostnader
-60 249
-276 639
-64 442
-280 240
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial
-7 833
-8 874
-64 381
-67 339
Bränsle energi och vatten
-39 679
-35 452
-133 818
-128 281
Köp av huvudverksamhet
-237 811
-203 002
-246 408
-212 392
Lokal och markhyror
-75 716
-72 533
-77 330
-73 858
Övriga tjänster
-28 067
-32 060
-29 209
-33 118
Realisationsförluster och utrangeringar
0
0
-765
-250
Lämnade bidrag
-41 072
-47 951
-41 072
-47 951
Bolagsskatt
0
0
4 032
1 561
Bolagsskatt justering
0
0
6 402
-328
Övriga kostnader*
-321 119
-322 916
-331 220
-331 520
Summa verksamhetens kostnader
-1 435 425
-1 571 569
-1 526 567
-1 663 762
I verksamhetens kostnader under pensionskostnader för år 2015 kommunen ingår jämförelsestörande poster, specifikation finns i
not 9.
Upplysning om leasing lämnas i not 24.
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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.
Not 4, Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa skatteintäkter

KOMMUNEN
2016

2015

KOMMUNKONCERNEN
2016
2015

0
-38 477
-9 479
0
-47 955

0
-38 774
-7 988
0
-46 763

-5,74
-55 870,83
-19 754,82
-26 356,42
-101 893

-3
-55 700
-22 692
0
-78 395

1 019 701
-3 734
763
1 016 730

977 392
-1 414
785
976 762

1 019 701
-3 734
763
1 016 730

977 392
-1 414
785
976 762

Not 5, Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag
-15 970
-7 958
-15 970
-7 958
Kommunal fastighetsavgift
37 836
37 364
37 836
37 364
Bidrag för LSS-utjämning
9 586
10 444
9 586
10 444
Kostnadsutjämningsbidrag
-27 571
-32 744
-27 571
-32 744
Regleringsavgift/bidrag
-620
-707
-620
-707
Generella bidrag från staten*
11 809
2 359
11 809
2 359
Strukturbidrag
89 584
92 100
89 584
92 100
Summa generella statsbidrag och utjämning
104 653
100 858
104 653
100 858
*) I slutet av år 2015 fick Gällivare, liksom övriga kommuner i Sverige, ett generellt statsbidrag med anledning av den rådande
flyktingsituationen avsett att täcka kostnader 2015 och 2016. Bidraget som uppgår till 12,8 Mkr har periodiserats med en 1/13
(ca 1 Mkr) 2015 och 12/13 (ca 11,8 Mkr) 2016.
Not 6, Finansiella intäkter
Utdelningar på aktier och andelar
0
0
2
2
Ränteintäkter
5 336
7 438
5 542
7 692
Övriga finansiella intäkter
4
50 687
34
50 702
Summa finansiella intäkter
5 340
58 125
3 096
55 870
Not 7, Finansiella kostnader
Räntekostnader
-180
-29
-43 972
-24 176
Ränta på pensionsavsättningar
-215
-268
-237
-327
Övriga finansiella kostnader
-35 180
-355
-37 656
-2 874
Summa finansiella kostnader
-35 575
-652
-79 383
-24 851
Not 8, Extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Summa extraordinära poster
Not 9, Jämförelsestörande poster
Intäkter
Realisationsvinst
Ersättning för uppförande av äldreboende Forsgläntan
AFA -premier
Finansiella intäkter/försäljning
Summa jämförelsestörande intäkter
Kostnader
Pensionsförsäkringspremier
Realisationsförlust
Finansiella kostnader /Nedskrivning av aktieägartillskott
Summa jämförelsestörande kostnader
Summa jämförelsestörande poster

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7 760
64 468
0
0
72 228

34 050
73 201
10 170
50 422
167 843

27 631
64 468
0
0
72 228

34 050
73 201
10 170
50 422
167 843

0
0
-35 000
-35 000
37 228

-206 421
0
0
-206 421
-38 578

0
-765
-35 000
-35 765
36 464

-206 421
0
0
-206 421
-38 578
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Noter
NOTER
Not 10, Immateriella tillgångar
Koncessionsrättighet/Fallrätt
Anskafningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Bokförtvärde
Avskrivningstid, avskrivningen beror på årets skörd av torv.
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(pågående investeringar)
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Bokförtvärde
Pågående investeringar avskrivs ej.
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
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KOMMUNEN
2016

2015

KOMMUNKONCERNEN
2016
2015

0
0
0
0

0
0
0
0

5 418
-4 566
0
851

5 418
-4 561
0
857

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

857
0
0
0
0
-6
0
851

860
0
0
0
0
-3
0
857

1 557 714
-916 284
0
641 430

1 454 325
-877 848
0
576 478

2 504 774
-1 260 666
-42 266
1 182 066

2 399 279
-1 217 263
-42 266
1 139 750

244 749
-187 704
0
57 045

216 800
-178 185
0
38 615

684 809
-466 159
0
218 650

654 448
-420 007
0
234 441

Därav finansiell leasing
20 778
5 297
-5 972
-4 074
0
0
14 805
1 223

Därav finansiell leasing
20 778
5 297
-5 972
-4 074
0
0
14 805
1 223

492 567
0
0
492 567

285 183
0
0
285 183

514 212
0
0
514 212

304 256
0
0
304 256

576 478
91 371
-764
0
0
-38 437
0
12 782
641 430

558 559
57 738
0
0
0
-38 774
0
-1 045
576 478

1 139 749
123 626
-18 285
0
0
-56 031
0
12 782
1 182 066

1 107 643
88 952
0
0
0
-55 800
0
-1 045
1 139 750

Noter
NOTER
Maskiner och inventarier
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anlägningstillgångar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Övriga förändringar
Avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
Övriga materiella anläggningstillgångar (pågående investeringar)
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Överföring från eller till anat slag av tillgång
Redovisat värde vid årets slut

KOMMUNEN
2016

2015

KOMMUNKONCERNEN
2016
2015

38 615
12 468
0
0
0
15 481
-9 519
57 045

36 263
10 340
0
0
0
0
-7 988
38 615

234 441
14 880
0
-26 357
0
15 481
-19 795
218 650

240 341
17 166
-276
0
0
0
-22 790
234 441

285 183
207 384
0
492 567

117 764
167 420
0
285 183

304 255
238 677
-28 719
514 212

143 959
190 638
-30 342
304 255

Not 12, Finansiella anläggningstillgångar
Aktier

60 087

35 087

60 087

35 087

- varav koncernbolagen

59 200

34 200

59 200

34 200

Värdepapper, obligationer, förlagsbevis mm
Långfristiga fordringar
Redovisat värde vid årets slut

21 097
15 777
96 961

21 137
8 297
64 521

21 199
104 333
83 419

21 267
51 590
55 745

1 227
0
0
1 227

1 258
0
0
1 258

5 834
12 985
5 438
24 256

5 869
15 543
1 109
22 521

13 464
13 521
56 780
41 773
125 538

28 577
15 114
38 170
39 920
121 780

36 407
14 210
58 229
58 411
143 952

50 829
15 700
53 177
41 655
138 640

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

17
615 800
615 817

35
418 950
418 986

31
623 603
623 634

Not 13, Förråd m.m.
Förråd och lager
Elcertifikat
Utsläppsrätter
Redovisat värde vid årets slut
Not 14, Fordringar
Kundfordringar
Skattefodringar
Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fodringar
Redovisat värde vid årets slut
Not 15, Kortfristiga placeringar
Räntefonder
Aktiefonder
Hedgefonder
Redovisat värde vid årets slut
Marknadsvärden
Räntefonder
Aktiefonder
Hedgefonder
Marknadsvärde vid årets slut
Orealiserad kursvinst

Not 16, Kassa och bank
Kassa
24
Bank
407 562
Redovisat värde vid årets slut
407 586
Kommunen har en checkkredit på 50 miljoner kronor som ej var utnyttjad vid bokslutet.
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Noter
NOTER
Not 17, Eget kapital
Förändring av eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

KOMMUNEN
2016

-1 248 390
-60 375
-1 308 765

2015

-1 298 376
49 986
-1 248 390

KOMMUNKONCERNEN
2016
2015

-1 369 336
-30 525
-1 399 861

-1 370 023
45 485
-1 324 538

Uppdelning av eget kapital
Resultatutjämningsreserv
-25 000
-25 000
-25 000
-25 000
Övrigt eget kapital
-1 283 765
-1 223 390
-1 374 861
-1 299 538
Utgående eget kapital
-1 308 765
-1 248 390
-1 399 861
-1 324 538
Under 2013 beslutade Kommunfullmäk tige att avsätta 25 miljoner k ronor av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserven.
Reserven har ej disponerats under åren 2014 till 2016.
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

-10 483
-563
-7 686
-1 873
-20 605
-4 999
-25 604

-13 169
-1 686
-6 459
-2 072
-23 386
-5 673
-29 059

-10 483
-563
-10 134
-1 873
-23 053
-4 999
-28 052

-13 169
-1 686
-8 696
-2 072
-25 623
-5 673
-31 296

2
0

3
0

-29 059

-25 062

-31 297

-27 526

3 455

-3 997

3 245

-3 770

0

0

Försäkring FÅP
0
-1 664
210
-1 891
Nyintjänad pension
-384
5 711
-384
5 711
Ränte och basbeloppsuppräkning
-215
329
-215
329
Pension till efterlevande
-395
0
-395
0
Övrig post
2 675
26
2 675
26
Årets utbetalningar
1 100
1 186
1 100
1 186
Förändring av löneskatt
674
780
674
780
Summa avsatt till pensioner
-25 604
-29 059
-28 052
-31 296
*)För 2016 ingår beräk nad avsättning för förtroendevalda med ca 596 tk r ink l lönesk att. (2015 var detta belopp 5,8 mk r)
Tryggande genom försäkring*
67 753
64 543
Varav premier inkl löneskatt under budgetåret
3 210
14 527
Överskottsmedel
0
1 702
*) Belopp enligt KPA och SPP är en rimlig approximation avseende hur mycket pensionsskulden minskats genom försäkringar.
Aktualiseringsgrad
95%
95%
Beräk ningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.
Not 19, Övriga avsättningar
Avsatt för återställande av deponi *) Kommun
Redovisat värde vid årets början
-10 838
-9 735
-10 838
-9 735
Nya avsättningar
-12 782
-1 103
-12 782
-1 103
Ianspråktagna avsättningar
4 037
0
4 037
0
Outnyttjade belopp som återförs
6 802
0
6 802
0
Förändring av nuvärdet
0
0
0
0
Utgående avsättning
-12 782
-10 838
-12 782
-10 838
*) Avsättningen avser återställande av deponin för ick e farligt avfall som togs i drift år 2013 som avses sluttäck as år 2032.
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Noter
NOTER
Avsättning för eftersatt planerat underhåll (TOP bostäder AB)
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Outnyttjade belopp som återförs
Förändring av nuvärdet
Utgående avsättning

KOMMUNEN
2016

-223
0
103
0
0
-119

Avsättning skatter enl företags årsredovisning (Matlaget i Gällivare AB, GE AB Nya avsätt och TOP Bostäder AB)
Redovisat värde vid årets början
0
0
-632
Nya avsättningar
0
0
22
Ianspråktagna avsättningar
0
0
193
Outnyttjade belopp som återförs
0
0
0
Förändring av nuvärdet
0
0
0
Utgående avsättning
0
0
-417

-838
-232
439
0
0
-632

Not 20, Långfristiga skulder
Lån i banker och kreditinstitut
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag
återstående antal år (vägt snitt)
Driftbidrag
återstående antal år (vägt snitt)
Anslutningsavgifter
återstående antal år (vägt snitt)
Summa förutbetalda intäkter
Summa långfristiga skulder

0
0
0
0
0
0

KOMMUNKONCERNEN
2016
2015
-119
0
119
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0

2015

0
0
0
0
0
0
-12 782

0
0
0
0
0
0
-10 838

-1 762
0
0
0
0
-1 762
-14 960

-1 762
0
0
0
0
-1 762
-13 351

-11 457

-1 223

-678 020

-700 306

-78 063

-59 897

-78 063

-59 897

-2 242

-1 464

-2 242

-1 464

-13 723

-12 204

-94 027
-105 484

-73 565
-74 788

-13 723
50 år
-94 027
-764 048

-12 204
50 år
-73 565
-755 870

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 337 698,50 tkr och för GE AB 328 865,10 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
Genomsnittlig ränta / GE AB exkl swap
Genomsnittlig räntebindningstid / TOP bostäder AB= År
Genomsnittlig räntebindningstid / GE AB = År
Lån som förfaller inom
1 år
2-3 år
3-5 år
6-7 år

0
0
0
0

0
0
0
0

2%
-10%
3
0

2%
-1%
2
0

0
0
0
0

0
0
0
0

98 646
148 506
72 759
24 630

293 920
228 615
182 766
0
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Noter
NOTER
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

KOMMUNEN
2016
-78 658
-100 969
-2 423
-13 105
-159 769
-14 795
-369 719

2015

KOMMUNKONCERNEN
2016
2015

-86 289
-70 333
-3 844
-12 345
-150 816
-16 950
-340 577

-103 600
-124 907
-5 817
-13 932
-180 022
-19 498
-379 470

-110 459
-94 430
-8 256
-13 231
-174 252
-16 879
-394 787

Not 22, Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna
Ingående ansvarsförbindelse
386 227
553 145
Försäkring IPR
0
-159 933
Aktualisering
-2 176
-325
Ränteuppräkning
3 803
4 180
Basbeloppsuppräkning
1 500
4 742
Ändringar av försäkningstekniska grunder
0
0
Övrig post
-6 389
5 999
Årets utbetalningar
-17 545
-21 582
Summa pensionsförpliktelser
365 420
386 226
Löneskatt
88 651
93 698
Utgående ansvarsförbindelse
454 071
479 924

386 227
0
-2 176
3 803
1 500
0
-6 389
-17 545
365 420
88 651
454 071

553 145
-159 933
-325
4 180
4 742
0
5 999
-21 582
386 226
93 698
479 924

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet redovisningsprinciper.
*)För 2016 ingår här beräknad ansvarsförbindelse för förtroendevalda med 1,6 mkr inkl löneskatt (2015 var detta belopp 2,3 mkr).

Not 23, Övriga ansvarsförbindelser
Borgensåtaganden
Kommunalt förlustansvar för egnahem
1 639
3 368
1 639
3 368
Top Bostäder AB
344 541
351 389
344 541
351 389
Gällivare Energi AB
617 900
618 596
617 900
618 596
Summa övriga ansvarsförbindelse
964 079
973 353
964 079
973 353
Not avseende redovisningsperiod 2016
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 286 kommuner som per 2016-12-31 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 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala
tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 746 568 508 kronor och andelen
av de totala tillgångarna uppgick till 729 860 937 kronor.
Not 24, Leasing
Finansiella leasing
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
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
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16 018
14 843
3 386
11 457
0
0

1 734
1 521
511
1 010
0
0

1 920
740
0

1 889
2 660
0

10 302
37 518
235 453

9 979
38 139
115 016

Noter
NOTER

KOMMUNEN
2016

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

18
19

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

2015

KOMMUNKONCERNEN
2016
2015

82 955
-3 455
-8 746
-2 297
0
-8 030
60 428

46 763
3 997
1 103
6 858
0
-34 050
24 672

136 893
-3 245
-18 159
-2 297
0
-27 136
105 927

78 395
3 770
-286
6 858
0
-35 439
53 299

91 371
12 468
207 384
311 223

57 738
10 340
167 420
235 498

123 626
14 880
209 957
348 464

88 952
17 166
160 296
266 414

18 166
0
0
18 166

22 700
0
0
22 700

18 166
0
0
18 166

22 700
0
0
22 700

8 487
193
0
-734
7 946

35 090
5
0
0
35 095

8 487
193
0
-734
7 946

35 090
5
0
0
35 095

Not 25, Koncerninterna förhållanden
Enhet

Ägd
andel

Gällivare kommun

Försäljning
Köpare
81 994

Säljare

Lån
Givare

Borgen

Mottagare Givare

16 068

Räntor/Borgensavgift

Mottagare Kostnader Intäkter

962 440

0

2 481

0

Top bostäder AB

100%

47 264

64 378

0

344 541

0

1 218

Gällivare Energi AB
Matlaget i Gällivare AB
Malmfältens kraftverk AB

100%
60%
50%

754
95

34 484
15 177

0
0
0

617 900
0
0

0
0
0

1 263
0
0

Enhet

Ägd
andel

Gällivare kommun

Ägartillskott
Givna

Koncernbidrag

Mottagna Given

Utdelning

Mottagen Given

Mottagen

233 458

Top bostäder AB

100%

188 458

Gällivare Energi AB

100%

45 000

Matlaget i Gällivare AB

60%

Malmfältens kraftverk AB

50%
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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 30.

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 anläggnings-tillgångar 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.
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Avskrivningstider
Avskrivningstiderna anpassas till anläggningens nyttjandeperiod. Följande
avskrivningstider används: verksamhets-fastigheter, fastigheter för affärsverksamheter och övriga fastigheter 10 - 100 år. Maskiner, fordon och inventarier:
3 -  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.
Komponentavskrivning är en avskrivningsmetod för materiella anläggningstillgångar och grundar sig på olika komponenter i en fastighet/byggnad/maskin som
särskiljs och skrivs av var för sig efter nyttjandeperiod.
Vi har tagit fram regler som gäller för komponenter och nyttjandeperioder som
avser nya investeringar samt även bedömt hur övergången till komponentavskrivningar ska ske för tidigare gjorda investeringar.  
Bedömning har gjorts genom att ta fram alla objekt från anläggningsredovisning.
Efter detta kunde vi bestämma att alla investeringar med ett kvarvarande värde
över 100 000 kr ska fördelas på komponenter fr.o.m. 2010. På de investeringar
som aktiverats från och med 2014 har komponent fördelning tillämpats.

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.

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. Fr.o.m. 2011 baseras beloppet på det
slutliga återställandet. Nuvarande avsättning kommer under 2016 att användas
till ny projektering och sluttäckning av 2001 års deponibygge. Från 2016 har redovisningen anpassats till RKR:s rekommendation 10.2 för nya deponier.
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Redovisningsprinciper
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.

Leasingavtal

Rekommendation nr 13.2 från Rådet för kommunal redovisning handlar om
leasing. I rekommendationen skiljs operationella och finansiella leasingavtal. Ett
finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal vari de ekonomiska risker och fördelar
som förknippas med ägandet av objektet i allt väsentligt överförs från leasegivare
till leasetagare. Äganderätten kan, men behöver inte, övergå till leasetagaren. Ett
leasingavtal som inte är finansiellt leasingavtal är ett operationellt leasingavtal.
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. Från 2016 tillämpas
rekommendationen i sin helhet.

Leverantörsfakturor över 10 000 kr som ej periodiserats över årsskiftet interimsbokförs.

Löner, semesterersättningar och löneförmåner har redovisats enligt kontantprincipen.

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
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Valnämnden

Kommunstyrelsen

Revisionen

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Ordförande: Margareta Henricsson (NS)
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 inom följande områden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mål och riktlinjer för verksamheten,
budget, skatt och andra viktiga 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,
folkomröstning i kommunen och
extra val till fullmäktige

Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i
denna lag eller i andra författningar.
Årets viktigaste händelser
Under året har nio fullmäktigesammanträden genomförts.
Det inplanerade fullmäktigemötet i augusti månad utgick
p.g.a. få ärenden.
Under januari månad beslutade fullmäktige att anta
nämndernas presentationer av verksamhetsplaner för 20162018.
Under februari månad antog fullmäktige kommunstyrelsens
presentation av verksamhetsplan för 2016-2018. Vidare
beslutade fullmäktige att godkänna granskningsutlåtandet
och anta detaljplan för Repisvaara södra, etapp 1.
Under mars månad beslutade fullmäktige att förvärva del
av fastigheten Gällivare Malmberget 2:11 (del av Lövberga)
samt godkände upprättat överlåtelseavtal.
Under april månad beslutade fullmäktige bl.a. att godkänna
överlåtelseavtal samt förvärva fastigheten Gällivare Alen 5.
Under maj månad beslutade fullmäktige att bevilja Gällivare
Energi AB en utökning av proprieborgen (borgen såsom
för egen skuld). Vidare beslutade fullmäktige bl.a. att anta
“Bredbandsstrategi samt fiberutbyggnad i Gällivare kommun”.
Under juni månad beslutade fullmäktige att anta
detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 2,

samt del av Sjöjungfrun 3, Is- och evenemangsarena,
Sjöparksområdet. Vidare antogs Gällivare kommuns budget
för åren 2017-2019.
Under oktober månad beslutade fullmäktige bl.a. att anta
detaljplan för del av fastigheten Robsam 1:3, Förskola Mellanområdet. Vidare beslutades att godkänna genomförandeavtal för detaljplan för Repisvaara norra inom del av Gällivare 12:74 samt Gällivare 5:13 samt dels och att godkänna
genomförandeavtal avseende gång-, cykel-, skoter- och
skidtunnel/bro på väg E 45 samt övergång över v. 825 Repisvaara norra.
Under november månad beslutade fullmäktige bl.a. att godkänna förslag till avtal, mellan LKAB och Gällivare kommun,
angående ersättning för kommunala verksamhetslokaler i
Malmberget. Vidare beslutade fullmäktige att anta detaljplan
för del av Repisvaara södra etapp 2, del av fastigheten Gällivare 6:5 m.fl.  Beslut togs även om att räddningstjänstens
organisatoriska tillhörighet ändras till miljö- och byggnämnden samt att miljö- och byggnämnden byter namn till miljö-,
bygg- och räddningsnämnden.
Under december månad beslutade fullmäktige att budgetera
11 Mkr till projekt ombyggnad Alen 5, samt att Alen 5 byggs
om till ett flexibelt boende för elever och ensamkommande
flyktingbarn samt tillfällig fritidsgård.  

Driftsanalys
Årets resultat för kommunfullmäktige uppvisar ett överskott.

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

2016
-3
1 094
198
1 289
1 340
51

2015
0
1 159
194
1 353
1 490
137

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Gällivare kommun står inför en omfattande förändring
till följd av gruvnäringens utbredning i kommunen. I och
med samhällsomvandlingen har Gällivare kommun stora
utmaningar. Utmaningar som rör infrastrukturen, kommunikationer, boende, bebyggelse, planering för fritidsanläggningar, skolor och äldreomsorg. Gällivare kommun
måste kunna anpassa de kommunala verksamheterna
efter den demografiska utvecklingen och använda samhällsomvandlingen till att förbättra verksamheterna.
VERKSAMHETSBERÄTTELSER

47

Revisionen
Revisionen

Från vänster:
Tommy Nyström (s),
Börje Johansson (s),
Rune Hedberg (m),
Sven-Erik Nilsson (v),
Eva Nyström (s).

Ordförande: Tommy Nyström (s)
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 2016 är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ks och nämndernas ansvarsutövning
Delårsrapport och årsredovisning
Kvalitetsledningssystemet för socialtjänsten
Uppföljning av tidigare granskningar
Samhällsomvandlingen; riskhantering
Samverkansgranskning placerade barn och unga
Förstudie utvecklingsenheten; upphandlingar m m
Anhörigstöd
Kommunens näringslivsbefrämjande insatser
Kommunens beredskap avseende EKO-frågor
Uppföljning avs granskning av fastighetsförvaltningen
Kompetensförsörjning
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Driftanalys
Driftanalysen visar ett positivt resultat på 115 tkr.

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

2016
0
256
1 404
1 660
1 775
115

2015
0
326
1 536
1 862
1 890
28

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Vi revisorer förväntar oss 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 riskanalys. Av denna
framgår bland annat fortsatt granskningsbehov avseende
samhällsomvandlingen och hur planeringsprocesser med
anledning av denna hanteras.
Andra aktuella granskningsområden berör socialtjänsten
och äldreomsorgen, för- och grundskola samt kommunaltekniska frågor.
Slutligen är kommunstyrelsens uppsiktsplikt och ägarstyrningen av de kommunala bolagen inklusive de finansiella risker som finns i bolagsverksamheten väsentliga
att beakta.

Allmänna val
Valnämnden
Ordförande: Margareta Henricsson (Ns)
Antal ledamöter: 9
		
Under 2016 har nämnden påbörjat ett arbete med att
ta fram underlag för beslut rörande ny valdistriktsindelning.
Behovet av att ändra indelningen av valdistrikt beror
på den samhällsomvandling som pågår på grund av
gruvans expansion.
Under 2017 kommer kommunfullmäktige att föreslå
Länsstyrelsen i Norrbottens län hur den nya distriktsindelningen ska se ut.
Under 2016 har även processen för genomförande av
nästa allmänna val år 2018 startat. Personal och förtroendevalda har genomgått en presentation av nyheter i lagen rörande nästkommande val. Detta skedde
under hösten 2016 i Luleå.
Uppdrag
Valnämndens uppdrag är svara för hantering av röstmottagande vid allmänna val till riksdags-, kommunoch landstingsfullmäktige  samt till europaparlamentet.
Även hantering av folkomröstningar ingår i nämndens
uppdrag.

Från vänster: Dagmar Nyman (mp). Ove Haarala
(v), Margareta Henricsson (ns), Jan-Erik Apelqvist
(s), Gun Isaxon (mav), Laila Furskog (s).

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Valnämndens planering inför framtiden är att ta fram ett
förslag på indelning i valdistrikt som skall vara anpassad
till de förändringar av befolkningsstruktur som blir på grund av samhällsomvandlingen.
Utifrån krav i lagstiftning och nämndens eget behov ska
ett system för bemanning av röstnings- och vallokaler
samt utbildning och arvodering av röstmottagare tas fram
inför valet 2018.

Årets viktigaste händelser
Nämnden har haft ett sammanträde där uppstart av
valarbete inför de allmänna valen 2018 har skett. Delar
av nämnden har deltagit i genomgång av nyheter i
lagen.
Driftsanalys
Utifrån att valnämnden endast har haft behov av att ha
ett enda sammanträde under år 2016 och att delar av
nämnden deltagit i en sammankomst visar nämnden
ett överskott.

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

2016
0
16
6
22
48
26

2015
0
12
22
34
48
14
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Överförmyndarnämnd
Överförmyndarnämnden
Ordförande: Kjell-Åke Andersson (m)
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 arbetat löpande och strukturerat med
framtagande av interna rutiner för handläggning. Detta
har resulterat i positiva omdömen vid länsstyrelsens
årliga inspektion samt att nämnden undgått kritik vid den
skriftliga återrapporteringen från länsstyrelsen.
Nyckeltal för uppföljning av könsuppdelad statistik för
huvudmän och ställföreträdare är framtagna. Nyckeltalen
ska redovisas två gånger per år.
Ställföreträdare för ensamkommande barn är rekryterade,
utbildade och tillsatta.
Driftsanalys
Nämnden redovisar ett överskott om 185 tkr vilket delvis
kan bero på förbättrad ekonomi hos huvudmännen.
Vidare följer nämnden SKL:s rekommendationer för
utbetalning av arvode till ställföreträdare.

Driftredovisning (tkr)
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Årets resultat
Netto driftbudget
Budgetavvikelse
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2016
-1 213
2 134
128
1 049
1 234
185

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

2015
-510
1 507
92
1 089
1 230
141

Från vänster: Jan-Erik Apelqvist (s),
Isabelle Öderyd (v), Kjell-Åke Andersson (m).

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Att säkerställa att huvudmännen inte missgynnas
ekonomiskt och rättsligt är nämndens fortsatta
huvuduppdrag.
Utbildning/fortbildning av alla nya ställföreträdare.
Leverans och analys av statistik enligt nyckeltal två
gånger per år.
Leverans och analys av ”synpunkter och klagomål” en
gång per år.
Genomförande av bemötandeundersökning under år
2018.

Uppföljning styrkort

Medborgare- Helt uppfylld nivå
1. Jämlikt och gott bemötande.
2. Huvudmännens intressen tas tillvara och
rättigheter blir tillgodosedda.

Överförmyndarnämnd
Sammanvägd bedömning
Bemötandeundersökning är genomförd med gott resultat.
Könsuppdelad statistik och redovisning sker i den mån
detta är möjligt. Avgångsamtal sker löpande. Blanketter
och information finns tillgängligt. Integrationsplanen är
implementerad.
Ingen allvarig kritik vid tillsyn och granskning av
länsstyrelsen samt kommunens revisorer. Alla nya
ställföreträdare får introduktionsutbildning. Årliga
utbildningar och informationsträffar sker minst en gång
per år. Första september var 69 % av alla årsräkningar för
år 2015 granskade. Nämndens mål för perioden är 90 %.
Sista december 2016 var alla årsräkningar för år 2015
granskade enligt nämndens mål.

Tillväxt och utveckling
Ingen målsättning.

Sammanvägd bedömning

Intern effektivitet- Helt uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning
Alla ställföreträdare får arvode utifrån SKL:s riktlinjer.
Delegationsordningen kommer att ses över årligen.
Verksamheten har kontinuerligt samarbete med externa
och interna myndigheter utifrån aktuella behov. Rutiner
finns för gallring och arkivering. Verksamheten har på
nämndens uppdrag utarbetat nyckeltal för uppföljning av
verksamheten. Verksamheten arbetar kontinuerligt med
att utveckla rekryteringsprocessen för ställföreträdare.

3. Effektiv och rättssäker handläggning.

Medarbetare
Ingen målsättning.

Sammanvägd bedömning

Ekonomi – Helt uppfylld nivå
4. Budget i balans.

Sammanvägd bedömning
För att uppnå en budget i balans sker uppföljning av
nämndens verksamhetsplan och budget vid samtliga
sammanträden.
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Ordförande: Jeanette Wäppling (V)
Antal ledamöter: 11
Förvaltningschef:
Mats Pettersson
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
Gällivare kommun har fattat beslut om att själv bygga
ut fibernätet i hela kommunen, både i tätort och på
landsbygd. Projektet innebär en investering på drygt 200
miljoner kronor och större delen av utbyggnaden ska
vara färdigställd år 2021.
Detaljplaner för bostadsändamål är framtagna och
antagna för bl.a. Repisvaara Norra, Repisvaara Södra
etapp 1 och 2 samt Västra Koskullskulle (Solbacken).
Totalt rör det sig om ca 900-1000 bostäder.
Ny förskola byggs öster om Tallbackaskolan. Byggnation
påbörjas under 2017.
Arbetet med det så kallade ”Kunskapshuset” i Gällivare
centrum är igång. Byggnaden ska inrymma kommunens
gymnasieskola och lärcentra för vuxnas lärande.
Beräknad byggstart 2017.

Överst fr v: Magnus Johansson (s), Tomas Junkka (s),
Maria Åhlen (s), Jeanette Wäppling (v), Birgitta Larsson
(s), Fredric Olofsson (mav), Roland Axelsson (s), Benny
Blom (m), Bernt Nordgren (ns), Lars Alriksson (m), Henrik
Ölvebo (mp).

är de största utgiftsposterna Forsgläntan, Strandvillan,
exploateringsprojekt Repisvaara samt Kunskapshuset.

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

2016
-50 297
70 781
63 765
84 249
88 992
4 743

2015
-47 329
60 950
66 442
80 064
84 282
4 218

Investeringar
Utgifter
Budget
Budgetavvikelse
Investeringsbidrag

202 472
452 399
249 927
0

144 662
340 263
195 601
0

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
För att klara den samhällsomvandling som Gällivare står
inför ställs stora krav på att tillgodose en god planering,
bebyggelse, boende, infrastruktur och kommunikationer.
Arbetet fortsätter med strukturella åtgärder för att
effektivisera och få bättre verksamheter.

Driftsanalys
Kommunstyrelsens resultat för 2016 blev ett överskott på
4 743 tkr. Överskottet beror till en del på vakanta tjänster
hos enheterna. Vidare beror överskottet på oförbrukade
medel som anvisades för sociala investeringar samt
utredningar. Tomträttsavgifter minskade pga. att många
såldes. Omställning till ny telefoni med stort antal
nya mobiler har drivit upp kostnaderna under året.
Samhällsbyggnad uppvisar överkott, som delvis beror på
att flera projekt inom samhällsomvandling inte kommit
igång under året.

Arbetet med att bygga upp en kommunal mark- och
planberedskap fortsätter. Detaljplanearbetet påbörjas för
omvandling av delar av Malmberget till industriområde,
gruva, i enlighet med samarbetsavtalet mellan kommunen
och LKAB. Programarbete påbörjas under 2017 för
multiaktivitetshuset, friidrottshall och ytterligare ett äldre
boende

Investeringsanalys
Investeringsmedel har inte upparbetats i den
utsträckning som planerats inom projekten exploatering
samhällsomvandling, Sjöparken samt nybyggnad
centrum. En del av dessa är av karaktären ramanslag
och kommer att nyttjas i ett senare skede av
samhällsomvandlingsprocessen. Projektet Sjöparken
kommer att genomföras enligt reviderad tidplan. I övrigt

Jämställdhet och ett gott bemötande genom att fortsätta
utveckla former för medborgardialog, marknadsföring
och information. Verka för att ett jämställdhetsperspektiv
införlivas i alla verksamhetsområden. Fortsätta arbetet för
en fungerande integration i samhället genom kommunens
integrationsplan. Gällivare kommun ska vara en
attraktiv arbetsgivare som arbetar för att stärka framtida
kompetensförsörjning.
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Arbete pågår för att minska underhållsskulder gällande
fastigheter, anläggningar, vägar, vatten och avlopp. En
utredning kring underhållsskulder har påbörjats.  

Uppföljning styrkort

Medborgare- Delvis uppfylld nivå
1. Jämlika och jämställdhetsintegrerade verksamheter
med fungerande integration.
2. Stödja och förbättra livsmiljöer.
3. Förbättra verksamhetsuppföljningen till KS för
bättre verksamheter. Förbättra och utveckla
medborgardialoger och information..

Kommunstyrelsen
Sammanvägd bedömning
Perspektivet medborgare är delvis uppfylld under året.
Implementeringen av integrationsplanen har påbörjats
tillsammans med utbildningsinsatser inom området. En
analys av jämställdhetsintegrationen har genomförts
under året.
Arbetet med att ta fram en ny miljöplan har påbörjats och
kommer att slutföras under 2017.
Verksamhetsuppföljningen till KS förbättras med
genomförda analyser av de större undersökningar som
kommunen deltar i.

Tillväxt och utveckling- Helt uppfylld nivå
4. Säkra genomförandet av den fysiska planeringen.
5. Befolkningsökning med en positiv inflyttning.
6. Gällivare ska upplevas som en företagsvänlig
kommun.
7. God kunskap om vad som är en attraktiv vinterort
för boende och besökande.

Intern effektivitet- Helt uppfylld nivå
8. Effektivt använda och fördela resurserna för att
förbättra verksamheterna.
9. God planering för att förbättra verksamheten.
10. Ökad dialog inom hela koncernen.

Sammanvägd bedömning
Perspektivet tillväxt och utveckling är helt uppfylld under
året. En huvudtidsplan för samhällsomvandlingen
kommer har tagits fram under 2016. Uppföljning av
tidsplanen kommer att göras löpande till
kommunstyrelsen.
Folkmängden i kommunen minskar under året. Flyttnettot
kommer även det att vara negativt under året.
Gällivare kommun har förbättrat sitt resultat i Svenskt
näringslivs kommunranking under året. Utvecklingsenheten har tagit fram en marknadsföringsplan.

Sammanvägd bedömning
Perspektivet intern effektivitet är helt uppfylld under året.
Arbetet med kostnadsjämförelser med andra kommuner
fortsätter för att få effektiva verksamheter.
Metoden med effektmål tillämpas i programskedet i alla
större projekt för att uppnå resursoptimering och högre
kvalitet.
Dialogerna har ökat inom kommunstyrelsens område.

Medarbetare- Delvis uppfylld nivå
11. Friska, nöjda och motiverade medarbetare.
12. Utveckla strategier inom det personalpolitiska
området.

Ekonomi – Delvis uppfylld nivå
13. Effektivt nyttjande av verksamhetslokaler och
minskade underhållsskulder.

Sammanvägd bedömning
Perspektivet medarbetare är delvis uppfylld under året. I
samarbete med företagshälsovården pågår en rad
aktiviteter i syfte att minska sjukfrånvaron.
Ett system för bättre uppföljning av kompetensförsörjning
och systematiskt arbetsmiljöarbete har införts. InGellivare
är en viktig partner i arbetet med rekrytering.

Sammanvägd bedömning
Perspektivet ekonomi är delvis uppfylld under året.
Utredning av eftersatt underhåll och årligt
underhållsbehov gällande fastigheter, anläggningar, VA,
vägar/GC-vägar slutförs inte under 2016.
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden
Ordförande: Michael Martinsson (M)
Antal ledamöter: 7
Förvaltningschef: Antero Ijäs
Uppdrag
Miljö- och byggnämnden har kommunens myndighetsoch serviceansvar för de uppgifter som faller inom planoch bygglagen, miljö- och hälsoskydds-lagstiftningen,
livsmedelslagstiftningen samt smittskyddslagstiftningen.
Därutöver ansvarar nämnden för kontroll av försäljning
av receptfria läkemedel.
Nämnden ansvarar även över tillsynen enligt Lagen
om skydd mot olyckor, Lag on brandfarliga och
explosiva varor från och med samt lagen om åtgärder
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor och sotningstillsyn.

Viktiga händelser under perioden
•

Effektivisering av miljötillsynen, minskning med en
miljöinspektörs tjänst.
Aktivare eltagande i samhällsomvandlingens styrgrupper.
Korta handläggningstider på bygglov ca 8-10 dagar
i snitt.
Fortsatt utveckling av IT och information.
OVK och tillgänglighets tillsyn uppföljning genomförs.
Inventering av enskilda avlopp Vassara södra.
Beslut om räddningstjänstens införlivande till miljö,
bygg- och räddningsnämnden.

•
•
•
•
•
•

Driftsanalys
• Positiva resultatet beror på ökade intäkter
i bygglovsprocessen p.g.a. snabbt ärende  
handläggning.
• Effektivare miljötillsyn gav ökade intäkter och
minskade personalkostnader.
• Minskad användning av främmande tjänster
• Ej tillsatt miljöinspektörs tjänst
Investeringsredovisning
Inga investeringar under 2016.
Framtidsperspektiv samt utvecklingsområden
För att möta ökade behovet av bygglov krävs en
ständig förnyelse av bygglovsprocessen.
Fortsatt effektivisering och strukturering av
miljöarbetet med ökat antal kvalitativa mål för en bättre
tillsynsverksamhet utförs under 2017.

Överst från vänster: Ulf Nordmark (s),
Mattias Wäyrynen, ers (s), Iris Dimitri (v).
Per Wahlström (m), Jonas Larsson (mp), Jamie Romo
(m), Vivi Eriksson (s). Saknas på bild Sanna Strokirk
(mp).
Investeringsanalys

Driftredovisning (tkr)
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Årets resultat
Netto driftbudget
Budgetavvikelse
Investeringar
Utgifter
Budget
Budgetavvikelse
Investeringsbidrag

2016
-6160
5423
2127
1389
3921
2532

2015
-4862
5422
3217
2668
4243
1575

0
0
0
0

107
100
-7
0

Miljötillsynen och inventering av enskilda
avloppsanläggningar genomförs i första hand runt norra
Vassaraträsk.
Fortsatt översyn av verksamhetsuppföljning för
att uppfylla nämndens krav på redovisning på ett
ändamålsenligt sätt.
Implementering av räddningstjänsten under gemensam
miljö, bygg- och räddningsnämnd.
Aktivt deltagande i samhällsomvandlingens styrgrupper.
Utveckling och digitalisering av IT-verktyg för hela miljö,
bygg- och räddningsförvaltningen.
Rutiner och tillsynen enligt LSO, LBE, kemikalier samt
sotningen utformas och följs upp.
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Miljö- och byggnämnden
Uppföljning styrkort

Medborgare- Delvis uppfylld nivå
1. Planera och bedriva tillsyn över livsmiljöer så att
den främjar ett jämlikt och jämställt samhälle med god
folkhälsa och en fungerande integration
2. Utveckla medborgardialoger, marknadsföring och
information. Snabb och effektiv myndighetsutövning
inom MoB.

Tillväxt och utveckling- Delvis uppfylld nivå
3. God samhällsbyggnad för tätort och landsbygd
4. Bra service till företag och exploatörer
5. God livsmiljö för alla, även vintertid.

Sammanvägd bedömning
1. Åtgärdsförelägg om lättavhjälpta hinder genomförs och
luftmätning i Malmberget genomförs. OVK besiktningar
följs upp. VA inventering Vassara södra genomförts.
2. Medborgardialoger om bygglovshanteringen och
miljötillsyn har genomförts. Nya och informativa
hemsidor utvecklas.

Sammanvägd bedömning
3. Deltar i samhällsomvandlingen och detaljplanearbetet i
varierande grad.
4. Dialogmöten med större exploatörer och samt övriga
näringslivet har genomförts.
5. Projektet med lättavhjälpta hinder genomförs och 2015
undersökning följs upp.

Intern effektivitet- Delvis uppfylld nivå
6. En kostnadseffektiv verksamhet med god service

Sammanvägd bedömning
6. Nya och effektivare rutiner och system har införts och
utvecklas. Dialogmöten med större exploatörer genomförs

7. Skapa effektiva samverkansformer med
samhällsomvandlingens aktörer

7. Förvaltningen deltar aktivt i samhällsomvandlingen i de

Medarbetare- Delvis uppfylld nivå
8. Friska, nöjda, kunniga och motiverade medarbetare

Sammanvägd bedömning
8. Förbättrat resultat på nästan alla områden. RUS- samtal
med samtliga medarbetare och APT genomförs.

9. Långsiktig strategi för kompetens och
personalförsörjning

9. Har rekryterat nya medarbetare under 2016

Ekonomi – Helt uppfylld nivå
10. Utveckla verksamhetsplaneringsprocessen och
uppföljningen.

fall vi blir anlitade. C ingår numera i styrgruppen.

Sammanvägd bedömning
10. Finansieringsgraden 70 % för bygg och 50 % för
miljö samt 100 % för livsmedel ser ut att uppfyllas under
2016.
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Service- och tekniknämnden
Service och
tekniknämnden
Ordförande: Britt-Marie Wiklund
Antal ledamöter: 7
Förvaltningschef: Rune Blomster
Uppdrag
Service- och tekniknämnden fullgör kommunens
uppdrag 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
arbetsmarknadsverksamheten, bidrag till idrottsoch fritidsföreningar, bostadsanpassningsbidrag,
konsumentvägledning och skuldsanering.
Årets viktigaste händelser
• Projekt- och samordningsavdelningen har från och
med 1 november tillsatt den nyinrättade tjänsten
fastighetsingenjör som ersätter den tidigare tjänsten
fastighetshandläggare. Ny fastighetssamordnare finns på
plats från och med årsskiftet.
• Räddningstjänsten har från och med årsskiftet övergått
till miljö-, bygg och räddningsförvaltningen.
• Från årsskiftet har reception och vaktmästeri som
tidigare tillhört kommunledningskontoret, gått över till
service- och fritidsenheten och utgör del av den nya
servicecentralen.
Vatten och avlopp
Avvecklingen av Nietsakdammen och uppförandet av en
naturlig fors i damm byggnationen, har efter 20 års arbete
fått tillstånd av Mark- och miljödomstolen.  Åtgärderna
utfördes och färdigställdes i november.
Ett nytt biologiskt reningssteg i Nikkaluokta
avloppsreningsverk har installerats.
Stora avloppsledningsåtgärder är utförda i Ullatti
avloppsreningsverk för att minska in- och utläckage.
Upprustningsarbeten för infrastruktur på Karhakka och
Forsvallen har färdigställts. Arbeten på Björkmansheden fortsätter under 2017. Investering har gjorts för ny
dagvattenledning på Forsvallen i befintligt system med
lyckat resultat.
Avfall
Ny tillståndsprövning för Kavahedens avfalls-anläggning
har påbörjats. Utökat samråd har skett.
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Bakre raden från v: Margareta Pohjanen (s), Erik
Johansson (s), Mattias Liinaki (mp), Britt-Marie
Wiklund (m), Jonny Johansson (v), Ann Wahlström
(m), Mats Rantapää (s).

Kavahedens ÅVC:
Fortsatt upprustning av vågstationen, mottagnings-station
för farligt avfall samt personalutrymmen pågår.
Sluttäckningsarbetet är färdigställt för icke farligt avfallscell,
fylld under 2001-2016.
Tätortens tre miljöstationer för farligt avfall har avvecklats
och mottagningen sker nu på Kavahedens ÅVC.
Arbete har påbörjats med att få igång rutiner, taxa, register
etc. för tömning av fettavskiljare inom Gällivare kommun
enligt gällande renhållningsföreskrifter.
Driftsanalys
Hedskolan har utsatts för sabotage med vattenskada
som följd, åtgärd pågår.
Självrisken för vattenskadan i Gällivare simhall har
reglerats. Kostnader för återställning samt grävarbeten
tillkommer.
Gallring av tätortsnära skog har färdigställts för halva
samhället. Resterande åtgärder sker under 2017.  
Upprustningen av svanparken är färdigställd.
Större insatser avseende skötsel av grönområden i alla
tre tätorter har gjorts.
Sammanställning av väginventering är gjord.
Komplettering av kommunal väg utanför tätorten.
Kommer att inventeras kommande säsong.
Arbete pågår kontinuerligt med att effektivisera
snöröjningen. GPS utrustning har installerats i samtliga
externa och interna snöröjningsfordon.

Service- och tekniknämnden
Investeringsanalys
Flyget:
VA - ledning till flygplatsen är försenad och
anbudsförfarande pågår. Genomförande är planerat
till första halvåret 2017. Ny ambulanshelikopterbas för
landstingets räkning kommer att byggas på flygplatsen.
Planerad driftsättning är hösten 2017. Investeringar
avseende uppgradering av inflygningshjälpmedel på
flyget har genomförts under sommaren och kommer att
färdigställas under barmarkssäsongen 2017.
Kavahedens skytteanläggning har haft en frysskada
som medfört en kostnad på 430tkr. Självrisk 223tkr ännu
ej reglerad med försäkringsbolag.

Skatteverksamhet
Driftredovisning (tkr)
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Årets resultat
Netto driftbudget
Budgetavvikelse
Investeringar
Utgifter
Budget
Budgetavvikelse
Investeringsbidrag
Vatten och avlopp
Driftredovisning (tkr)
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Årets resultat
Netto driftbudget
Budgetavvikelse
Investeringar
Utgifter
Budget
Budgetavvikelse
Investeringsbidrag
Avfall
Driftredovisning (tkr)
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Årets resultat
Netto driftbudget
Budgetavvikelse
Investeringar
Utgifter
Budget
Budgetavvikelse
Investeringsbidrag

2016
-149 398
95 817
149 490
95 902
97 967
2 065

2015
-146 768
92 140
156 438
101 792
102 028
236

71 557
189 285
117 728
0

54 772
125 857
71 085
-3 803

2016
-49 424
9 717
39 707
0
0
0

2015
-44 862
9 852
35 010
0
0
0

23 703
19 153
-4 550
-6 696

30 360
15 158
-15 202
-18 355

2016
-27 519
6 134
21 385
0
0
0

2015
-29 903
5 713
24 190
0
0
0

3 787
489
-3 298
-3 883

1 452
489
-963
-1 452

Förbättring av spårbädden och hantering av dagvatten
i spårområdet på Hellnerstadion har överklagats och
åtgärden beräknas att genomföras under 2017.
Ytterligare boenden för ensamkommande flyktingbarn
planeras under vintern 2017. Samtidigt iordningställs en
tillfällig lokal för fritidsgården Stacken. Anbudsförfarande är igång avseende Alen 5 (f d O`Learys) för
byggande av kombinerat flyktingboende och fritidsgård,
som planeras att genomföras under hösten 2017.
Projektering av till- och ombyggnad av Tallbacka-skolans
kök pågår.
I samarbete med MSB (Myndigheten för samhälls-skydd
och beredskap) pågår ombyggnad i
förvaltningsbyggnaden för att säkerställa framtida
funktionalitet vid kris. Även ventilationsrenovering sker.
MSB-projektet att säkerställa reserverel, led-ningslokaler
och säkerhet för växel och servrar har genomförts.
Planering och projektering för lokalförändringar i
samband med ny skolstruktur pågår. Om- och tillbyggnation av Hedskolan kommer att påbörjas våren
2017. Arbete med upprustning av lekplatser/utegym och
förskolegårdar fortgår.
I samband med områdesvisa infrastruktursatsningar
VA sker upprustning av vägar, gatubelysning och
parker. Utöver detta fortgår modernisering av
gatubelysningsarmaturer.
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Service- och tekniknämnden
Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Struktur och god ekonomi på förvaltningen måste
vara prioriterat för att skapa kvalitet och effektivitet
i förvaltningens tjänster. Verksamheten måste få en
bättre planerat underhåll för att undvika frekventa
åtgärder av akut karaktär. Rutiner samt uppföljning
och utvärdering av projekt ska konsekvent ske enligt
projektstyrningsmodellen.
Åtgärder för den framtida fastighetsförvaltningen ska
genomföras. Bl.a. ska interhyressystemet utredas och
nyckeltalsuppföljningen utvecklas.
Gällande avtal för snöröjning gäller t o m säsongen 20162017. Inför kommande period upphandlas nytt avtal.
Ramavtal med gällande entreprenör för anläggningsarbeten upphör vid årsskiftet och nytt avtal tas fram inför
2017.
Utveckling fortgår av friluftsområdena Nuolajärvi,
campingområdet och Sandviken samt Friluftsstigen
som sammanbinder områdena. Länsstyrelsen avser
förundersöka sedan tidigare registrerad fornlämning i
Sandviken.
Ombyggnation av Tallbacka IP servicebyggnad
påbörjas inom kort, i syfte att förbättra möjligheterna
för fotbollsföreningar att bedriva sin verksamhet på      
idrottsplatsen.
Struktur och god ekonomi på förvaltningen måste
vara prioriterat för att skapa kvalitet och effektivitet
i förvaltningens tjänster. Verksamheten måste få en
bättre planerat underhåll för att undvika frekventa
åtgärder av akut karaktär. Rutiner samt uppföljning
och utvärdering av projekt ska konsekvent ske enligt
projektstyrningsmodellen.
Kommande krav inom avfallshantering måste beak-tas
i avfallsplanering. Ny tillståndsansökan för Kavahedens
avfallsanläggning pågår.
Arbetet med samhällsomvandlingen har ökat tempo vilket
medför ett mera frekvent deltagande från olika serviceoch teknikförvaltningen.

58

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Service- och tekniknämnden
Uppföljning styrkort

Medborgare- Ej uppfylld nivå
1. Vidmakthålla och utveckla miljöer.
2. En god livsmiljö.

Sammanvägd bedömning
Förvaltningens olika verksamheter arbetar kontinuerligt i
enlighet med lagkrav och ständiga förbättringar utifrån
gällande övergripande planer och program.
Mera analys och ytterligare riktade förbättringar kan
göras.

3. En tillgänglig kommun för alla

Tillväxt och utveckling- Delvis uppfylld nivå
4. Medverka i processen med kompetens.
5. Utveckla fritiden sommar och vinter.

Intern effektivitet- Delvis uppfylld nivå
6. Leverera hög och kostnadseffektiv service till
medborgarna.
7. Verka för att planera flerfunktionella, kostnadseffektiva och hållbara lösningar.

Sammanvägd bedömning
Ett tätare och mera konkret samarbete avseende tydliga
gränsdragningar mellan service- och teknikförvaltningen
och samhällsbyggnadsavdelningen har inletts.
Analys och åtgärder sker kontinuerligt utifrån medborgarnöjdhet. Mera riktade undersökningar avseende
kundnöjdhet behöver göras.

Sammanvägd bedömning
Arbete med underlag och analys för kostnadsavvikelser
med effektmål och nyckeltal behöver utvecklas.
Kartläggning av kommunägda fastighetsbeståndet är
igångsatt, för bättre lokalplanering och större kostnadseffektivitet.
Samarbetet med TOP bostäder och samhällsbyggnadsavdelningen behöver stärkas ytterligare.

8. Ett gott samarbete och en god samverkan.

Medarbetare- Delvis uppfylld nivå
9. Utveckla och motivera medarbetare.
10. Påverka framtida kompetensförsörjning.

Ekonomi – Delvis uppfylld nivå
11. Aktivt delta i verksamhetsplaneringsprocessen,
samt öka nyckeltalsanvändning för att få en kostnadseffektiv verksamhet.

Sammanvägd bedömning
I ledningsgruppen följa upp och upprätta årsplan för
arbetsmiljöarbetet.
Samverka med HR för planering av uppsökande
verksamhet.

Sammanvägd bedömning
Kartläggning och analys av arbetsgång och nyckeltalsanvändning för bättre planering och uppföljning.
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Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden
Barn- utbildning och
kulturnämnden
Ordförande: Eva Alriksson
Antal ledamöter: 9
Förvaltningschef:
Rolf Wennebjörk
Uppdrag
Nämnden skall bedriva sin verksamhet i enlighet med de
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och som
finns i nämndens reglemente och styrkort. Nämnden ska
även bedriva verksamhet utifrån de nationella föreskrifter
och förordningar som berör verksamhetsområdet, så som
skollag.
Årets viktigaste händelser
Kostutredning har genomförts. Förvaltningen inväntar
analys av resultatet.
Förvaltningens samordnare för integration har arbetat med
processer och rutiner kring statsbidrags-ansökningar.
Planering- och programarbete för Hedskolans om- och
tillbyggnation har genomförts. Planering för programarbete
Sjöparksskolan har påbörjats.
Nya förskolan Tallbacka har projekterats.
Projekt Dokumentera Malmberget har genomförts och
avslutats.
Maria förskola blev årets verksamhet.
Förvaltningen har påbörjat en processbeskrivning om
vikariehanteringen inom förvaltningens alla enheter.
Driftsanalys
Barn- utbildning- och kulturnämnden har ett beräknat
underskott på 1 028 tkr. Större delen av överkostnaderna
beror på ett ökat behov av stödinsatser för elever
och barn i både grundskola och barnomsorg.
Vikariekostnader har också varit en stor post under 2016.
Kulturprojektet Dokumentation Malmberget har avslutats
detta år och även där blev kostnaderna högre än
beräknat.
Investeringsanalys
Barn- utbildning- och kulturnämnden har fem
investeringsprojekt. Det största projektet, inköp av ny
bokbuss, är nu avslutat. Projektet Utemiljö för- och
grundskola som pågått sedan 2015 har inte avslutats
utan överförs och fortsätter under 2017. Utbyte
skolköksutrustning är pågående och fortsätter under
2017.
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Överst från vänster: Anna-Karin Hogeland Heneskär (s), Lars
Gabrielsson (s), Karl-Erik Taivalsaari (v), Eva Eriksson (s),
Laila Furskog (s). Främre raden fr v: Nicklas Johansson (ns),
Eva Alriksson (m), Pernilla Fagerlönn (v), Joakom Nordstrand
(mp).
Driftredovisning (tkr)
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Årets resultat
Netto driftbudget
Budgetavvikelse
Investeringar
Utgifter
Budget
Budgetavvikelse
Investeringsbidrag

2016
-43 510
242 071
99 988
298 549
297 521
-1 028

2015
-35 001
226 896
99 249
291 144
289 198
-1 946

4 718
5 857
1 139
0

2 183
7 048
4 865
0

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Under 2017 kommer en LUPP – Lokal uppföljning av
ungdomspolitiken, att genomföras. Uppföljningen ska
ligga till grund för den kommande Ungdomsplanen.
Arbetet med förslag till Kulturplan förväntas färdigställas
och föreslås beslutas.
Implementering av den av riksdagen beslutade nationella
IT-strategin för förskola, grundskola och fritidshem.
Implementeringsperioden är fem år och därefter ska alla
elever i åk 1-9(10) ha tillgång till ett eget digitalt verktyg,
alla barn i förskolan och elever i förskoleklass ha tillgång
till ett digitalt verktyg per fem elever. Utöver det ska all
personal inom förskola, grundskola, förskoleklass och
fritidhem har tillgång till ett eget digitalt verktyg. Strategin
tydliggör även att tillräcklig infrastruktur, i vilken också
ingår teknisk och pedagogisk IT support, ska finnas
tillgänglig på alla förskoleenheter, skolenheter och på
fritidshem.

Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden
Uppföljning styrkort

Medborgare- Delvis uppfylld nivå
1. Barn och unga har en hälsosam livsstil.
2. Jämställdhet och gott bemötande som genomsyrar
nämndens verksamheter.
3. Nämndens verksamheter ska ha god tillgänglighet.
4. Nämndens verksamheter ska ha en fungerande
integration.
5. En god livsmiljö.
6. Väl fungerande kommunala verksamheter och
nöjda medborgare.
7. Alla elever ska nå kunskapskraven. Alla elever ska
lyckas i klassrummet. Alla elever ska vara inkluderade.
8. Kulturaktiviteter för alla. Barn och ungdomars rätt
till kultur ska särskilt beaktas.
9. Barnomsorg efter behov.
10. Inflytande och delaktighet ska prägla arbetet för
barn och unga.

Tillväxt och utveckling- Helt uppfylld nivå
11. Genomförande av ny skolstruktur i Gällivare
kommun, med hänsyn till kultur och ungdom.
12. En bra förskola/skola respektive kulturliv bidrar
till inflyttning.
13. Strukturerad samverkan med näringslivet.
14. Nämnden stöder aktiviteter och arrangemang med
vinterprofil.

Intern effektivitet- Delvis uppfylld nivå
15. Effektiv verksamhetsplanering, styrning och
uppföljning.
16. Nyttja samhällsomvandlingen för att förbättra
verksamheten.
17. Nämndens verksamhet ska genomsyras av
koncerntänkande.

Medarbetare- Delvis uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning
Hälsosamtal genomförda. Negativ utveckling gällande
övervikt.
Målet med 0 kränkande behandlingar är inte uppnått.
Resultat i tillgänglighetsundersökningar är oförändrat
eller förbättrat.
Nämnden har anställt en integrationssamordnare.
Arbete med Grön flagg är inte påbörjat. Energiplanen inte
implementerad
Försämrat resultat i SKL ”information till alla”.
Målet med 100% godkända och 100% behöriga till
gymnasiet är inte uppnått medan 100% inom
aktivitetsansvaret har erbjudits stödåtgärder.
Antalet kulturaktiviteter har ökat men arbetet med att
skapa en kultur- och en ungdomsplan inte färdigställt.
Andelen som fått plats på önskat datum har ökat och
väntetiden för önskat datum har sjunkit.
Klassråd, skolråd, matråd och ungdomsråd finns.

Sammanvägd bedömning
Arbetet med ny skolstruktur fortsätter enligt plan i
samverkan med kultur och ungdom.
Informationen på webben är under fortsatt utveckling.
Försämrad samverkan med näringslivet har lett till lägre
resultat i Svenskt näringsliv kommunranking, från 137 till
204.
Förskolor, skolor och kultur genomför flera
vinterarrangemang.

Sammanvägd bedömning
Nettokostnader och nettokostnadsavvikelser har ökat från
2014 till 2015 för förskola, skola och fritidshem. Samtliga
verksamheter har dock genomsnittskostnader under
rikssnittet. Åtgärdsförslag ej framtaget.
Effektmål tas fram för ny- och ombyggnation.
Kostenheten utveckalt samverkan med Matlaget. Inväntar
analys av kostutredning för vidare utveckling.

19. Säkra kompetens- och personalförsörjning inom
nämnden.

Sammanvägd bedömning
Analys pågår för att öka svarsfrekvensen.
Sjuktalen har sjunkit från 6,6 % 2015 till 5,7 % 2016.
Antalet arbetsskador har minskat från 14 till 12 under
samma tid.
Kompetensmodul införskaffad. Kartläggning utifrån
skolstrukturomvandling genomförd. RUS-samtal.

Ekonomi – Delvis uppfylld nivå
20. Full kontroll på nämndens ekonomi.

Sammanvägd bedömning
Budgetuppföljning sker enligt plan.

18. Friska, nöjda och motiverade medarbetare.
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Socialnämnden
Socialnämnden
Ordförande: Katinka Sundqvist-Apelqvist
Antal ledamöter: 9
Förvaltningschef:
Marika Rissanen-Korpi
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 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. Nämnden delegerar ansvar till förvaltningen
i beslutad delegationsordning. Socialnämnden skall till
fullmäktige regelbundet rapportera hur verksamheten utvecklas
och den ekonomiska ställningen under budgetåret.

Årets viktigaste händelser

Utbildning i effektiv bemanningsplanering med brukarfokus.
Verksamheter som startat ser resultat i form av förbättrade
sjuktal, minskad vikarieanskaffning och minskade
personalkostnader.
Idag är Socialnämnden ansvarig för 75 ensamkommande
pojkar varav 49 är bosatta i kommunen. 26 är bosatta i annan
kommun. 55 av de 75 är asylsökande – resterande har fått
uppehållstillstånd.
Ett evakueringsboende med 60 platser har upprättats och
avvecklats under året.
Strandvillan, boende socialt stöd, färdigt och inflyttning har skett
under hösten.
Norrbottens läns landsting har minskat antal vårdplatser i
Gällivare från 60 till 43 under 2015/2016.

Driftsanalys

Socialnämnden redovisar ett underskott på – 2,7 mkr jmf med
-7 mkr 2015. Vilket visar att man lyckats bryta den negativa
kostnadsutvecklingen. Avdelningen för vård och omsorg står
för det största underskottet på – 8,2 mkr. Underskottet har
minskat med 1 mkr jmf med 2015. I år har inget avdrag gjorts
för minskade personalomkostnader som uppgick till 4,6 mkr
2015. Det genomförda generella effektiviseringskravet för
året var 3,5 mkr. Budgetavvikelsen beror bl a på svårigheter
att få sommarvikarier samt brister i personalplaneringen.
Detta åtgärdas genom fortsatt implementering av effektiv
bemanningsplanering med brukarfokus under 2017.
Biståndsenheten uppvisar ett underskott på –5 mkr på grund
av svårigheter att rekrytera personal samtidigt som man haft
höga utredningskostnader för ensamkommande barn. Av den
anledningen har socialnämnden erhållit 5 mkr från det generella
statsbidraget för flyktingverksamhet.
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Överst från vänster: Kristina Forsberg (v), Valborg Fältholm
(s), Bror Wennström (mav), Dagmar Nyman (mp), Ann-Christin
Lehtipalo (v). Nederst från vänster: Katinka SundqvistApelqvist (v), Steve Ärlebrand (s), Claes Danell (s), Monica
Öjemalm (s).
Förvaltningsledningens gemensamma verksamhet visar ett
överskott genom restriktiv hållning till utbildningsinsatser, inköp
inventarier mm.

Investeringsanalys

Socialnämnden har fyra investerings-projekt. Projekten
kvalitetssäkringssystem och digitala trygghetslarm
går enligt plan och medel överförs till 2017. Projektet
nyckelsystem överförs i sin helhet till 2017 och projektet HVB
ensamkommande barn pågår men överförs till service- och
tekniknämnden 2017.

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden

Socialnämndens utvecklingsområden
Välfärdsteknologi – teknik som kan bidra till ökad trygghet,
aktivitet, delaktighet och självständigt liv för brukare fortsätter.
Alternativ möjlighet till samverkan med Landstinget via digital
kommunikation fortsätter.
Strukturella översyner – förstudie av framtida användning
av servicelägenheter genomförd. Top bostäder och
socialförvaltningen har i uppdrag att planera för
trygghetsboende på Enen. Översyn av insatskombinationer
inom funktions-hinderområdet fortsätter.   
Personal- och kompetensförsörjning – handledar-utbildning
för undersköterskor och utbildning i genomförandeplan
enligt nationellt fackspråk. Utbildning av vägledare i
Delaktighetsmodellen som är under införande och utbildning
i att förebygga och minska utmanande beteende hos vuxna
personer med kognitiv funktionsnedsättning. Årsplanering med
återkommande utbildningar utvecklas vidare. Införandet av
effektiv bemanningsplanering med brukarfokus fortsätter.

Driftredovisning(tkr)
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Årets resultat
Netto driftbudget
Budgetavvikelse
Investeringar
Utgifter
Budget
Budgetavvikelse
Investeringsbidrag

2016
-145 630
440 428
181 070
475 867
473 176
-2 691

2015
-98 996
412 424
147 889
461 318
454 135
-7 183

4 985
9 212
4 227
0

1 962
4 787
2 825
0

Socialnämnden
Medborgare- Delvis uppfylld nivå
1. Ett jämlikt och jämställt
samhälle med god folkhälsa och
fungerande integration.

2. En god livsmiljö

3. Väl fungerande kommunala
verksamheter och nöjda
medborgare.

Sammanvägd bedömning
1. Folkhälsa: jämn fördelning av nyckeltal som är bättre/sämre än rikssnitt och fem
har förbättrats vid egen jämförelse. Jämställdhet: fler kvinnor än män 80+ bor i
särskilt boende. Kvinnor ger särskilt boende högre betyg än vad män ger. Män som
bor i särskilt boende har fler åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt
munhälsa än vad kvinnor har. Vi har en jämn könsfördelning gällande beviljade
hemtjänsttimmar. Män ger hemtjänsten högre betyg än vad kvinnor ger. Män har
längre period med ekonomiskt bistånd än vad kvinnor har. Integration: kommunen
har 75 belagda platser varav 55 är asylsökande. Av dessa 75 är 49 personer bosatta i
kommunen och 26 personer är bosatta på annan ort. 22 barn har under året överförts
från boende i annan kommun till boende i Gällivare kommun. Idag har 20 pojkar
uppehållstillstånd varav 4 av dessa är över 18 år, 3 flyttar inom kort till kommunalt
18+ boende och 1 är bosatt på annan ort._______________
________________________________________
2. Källsortering av tidningar, kartonger, glas, plast, metall, batterier och
glödlampor/lysrör. Riskavfall i form av sprutor/nålar skickas till landstinget.
Överblivna mediciner skickas till apoteket. Orent gods sorteras på varje avdelning.
Miljöarbeten som sysselsättning med brukare inom funktionshinderområdet. De
flesta möten med länet sker via video från egen dator på arbetsplats i Gällivare.
Riktlinje för resor och fordon är vägledande i verksamheterna._________
____________________________________
3. Val av nyckeltal med koppling till Socialnämndens strategiska utvecklingsuppdrag
är under arbete.
15 Lex Sarah rapporter har registrerats. Nio stycken utifrån socialtjänstlagen och
sex stycken utifrån LSS lagen. Jämn könsfördelning av inblandade brukare, sju
kvinnor och åtta män. Av 15 rapporter är: nio gällande brister i utförande av insatser,
tre ekonomiska övergrepp, en fysiska övergrepp, en psykiska övergrepp och en
brister i bemötande. Av dessa är tre ej avslutade, två har avskrivits, åtta stycken är
bedömda som missförhållanden enligt lex Sarah och två stycken är allvarliga
missförhållanden som har anmälas till IVO, båda är avslutade utan krav på åtgärder.
Det ena ärendet kommet att följas upp genom tillsyn av IVO under 2017.
1 Lex Maria med utgångspunkt från fallolycka har anmälts till IVO som avslutat
utan vidare krav på åtgärder.
28 registrerade Synpunkter/ klagomål, de flesta rör personlig omsorg, insatser,
bemötande och handläggning/beslut.
403 Avvikelser utifrån Socialtjänstlagen, de flesta avvikelserna rör ej utförd insats
och personlig omsorg/omvårdnad.
124 avvikelser utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, de
flesta avvikelserna rör ej utförd insats och personlig omsorg/omvårdnad.
665 avvikelser enlig Hälso- och sjukvårdslagen, de flesta är läkemedelshändelser.
1064 fallavvikelser.
30 avvikelser extern part, de flesta rör brist i informationsöverföring och brist vid
vårdplanering.
5 revisioner har genomförts. 1. Behörigheter och loggkontroll i socialnämndens
verksamhetssystem
2. Kvalitetsledningsarbetet. 3. Uppföljning av genomförda granskningar 2014/2015
4. Samverkan avseende hälso- och sjukvård för barn och unga som placerats i
familjehem eller HVB-hem. 5. Ansvarsutövandegranskning Socialnämnden
Gällivare kommun 2016.
Under 2016 har 29 tillsyn/granskningar genomförts av Arbetsmiljöverket, IVO
(Inspektionen för vård och omsorg), Miljö- och byggnämnden och
Räddningstjänsten.
Sammanställning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete presenteras i sin
helhet i Kvalitetsberättelse och Patientsäkerhetsberättelse.
30 tillsyner genomförda utifrån Alkohol och tobakslagen Vid samtliga
tillsynstillfällen har verksamheter uppfyllt de krav som gäller och inga åtgärder har
behövt ställas.
Deltagit vid brukarundersökning för funktionsnedsatta. Resultat är inte publicerat.
Förbättrat resultat i Webbmätning ”Information till alla”. Servicedeklarationer för
socialtjänsten beslutade och publicerade på hemsidan.
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Socialnämnden
Tillväxt och utveckling- Helt
uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning

4. Främja goda miljöer och vara
väl förtrogen med
livsförhållandena i kommunen.
4.1 Socialnämnd och
förvaltningsledningens samverkan i
samhällsomvandlingen - 100 %
deltagande utifrån inbjudan.

4. Strandvillan, boende socialt stöd, inflyttning klar. Inflyttning till
Forsgläntan våren 2017. Grönsiskan avvecklas och flyttar till Strandvillan
under 2017. Projektering av f.d. Forsens vårdcentral, dagverksamheter och
korttids- och fritidsverksamhet inom funktionshinder samordnas. 3 ungdomar
som fått asyl har flyttat till 18+ boende. Planering som påbörjats: stödboende
i Grönsiskans lokaler, avveckling av Gunillahem och Lövberga, nytt vård
och omsorgboende med ca 80 boendeplatser, ersättningslokaler för
bemanningsenheten, ombyggnation av Alen, boende för ensamkommande
flyktingbarn samt fritidsgård.
Sammanvägd bedömning

Intern effektivitet- Delvis uppfylld
nivå
5. Rätt service till rätt kostnad.
Nyttja samhällsomvandlingen för
att förbättra verksamheten
5.1 Kostnad per brukare – analys och
åtgärd på resultat.
5.2 Vad kostar verksamheten i din
kommun – service och kostnader i
balans.
5.3 Kommunens kvalitet i korthet –
inrapportering av samtliga nyckeltal.
5.4 Effektmål för verksamheter vid
nybyggnation – inrapportering av
effektmål.

Medarbetare- Delvis uppfylld nivå
6. Engagerade, friska och
motiverade medarbetare. En
god personal- och
kompetensförsörjning.
6.1 Sjukredovisning –
sammanställning av sjuktal med
åtgärder.
6.2 Medarbetarundersökningen –
sammanställning med analys och
åtgärd.
6.3 Tillbud och arbetsskador –
analys av tillbud och arbetsskador.
6.4 Gällivare kommuns personaloch kompetensförsörjningsplan –
utvecklingsuppdrag.

5 Analysen visar en hög medelkostnad per brukare och mycket resurser på
boende i förhållande till insatser i hemmet. Utförandegranden är låg vilket
speglar förmågan att planera sina resurser. Åtgärder: utbildning i
bemannings-planering för chefer. Översyn av insatskombinationer. Analys:
efter utbildning har bemanningsplaneringen på pilotområden blivit
kostnadseffektivare och sjuktalen minskat. Inom äldre och
funktionshinderområdet ligger kostnader över rikssnitt. Inom Individ och
familj ligger kostnaderna under rikssnitt. Om service och kostnader är i
balans går inte fullt ut att analysera idag.
Kommunens kvalitet i korthet, KKIK. Inom funktionshinder-området är
resultaten övervägande godkända och över rikssnitt. Inom övriga områden är
resultaten jämt fördelade på godkänd/icke godkända över/under rikssnitt.
Framtagna effektmål för Forsgläntan och Strandvillan: Upplevelse av
trygghet och boendemiljö, inomhus och utomhus via enkät till brukare.
Upplevelse av fysisk och psykosocial arbetsmiljö via enkät till personal.
Sammanvägd bedömning
6. Den preliminära sjukfrånvaron för 2016 är 9,8 %. Personalenheten har haft
utbildning i rehabiliterings processen och utbildning utifrån arbetsmiljölagen,
ny föreskrift (AFS: )2015:4, där man trycker på bra psykosocial och fysisk
arbetsmiljö. Personalenheten har tagit fram nya rutiner för hälsoscreening vid
ofta förekommande korttidsfrånvaro. Några ärenden som är kopplad till
personalenheten har gått vidare till Adviva för vidare utredning och några har
blivit omplacerade med mål att det ska fungera bättre. ADVIVA har utfört
en hälsokartläggning på grund av hög sjukfrånvaro och det pågår ett arbete
utifrån resultatet.
Åtgärder pågår utifrån Medarbetarundersökningen som genomfördes under
2015.
Under 2016 registrerades 407 tillbud. De fem största kategorierna: 52 hot och
våldsituationer, 173 gällde upprepade hot och våldsituationer, 49 ensam med
delegering, 33 personal/vikariebrist och 30 avslag vikarie. De flesta tillbud
gällande hot och våld inträffade inom funktionshinderområdet och demens.
36 arbetsolycksfall inträffade 3 arbetssjukdomar och 1 färdolycksfall.
Intern kompetensförsörjning utvecklas kontinuerligt genom årsplanering av
utbildningar för att bevara kompetens och för att utveckla kompetens där behov
finns. 100 % deltagande i centrala och lokala programrådet för vård och omsorg.
Arbetsgrupp bildat för rekrytering av socionomer och marknadsföring av vård och
omsorgsyrket.
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Socialnämnden
Ekonomi – Delvis uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning
7. Nettokostnadsavvikelser 2015: individ- och familjeomsorg har en positiv
7. Varje verksamhet ska bära
avvikelse på 15,3 %. Funktionshinderområdet har en negativ avvikelse på 7,2
sina egna kostnader. En budget i
%. Äldreomsorg har en negativ avvikelse på 32,8 %. Största kostnaderna
balans.
inom äldre och funktionshinderområdet är personal. Analys:
7.1 Vad kostar verksamheten i din
personalplanering bör effektiviseras. Åtgärder som påbörjats är införande av
kommun? – analys och åtgärd på
digitalt schema- och planeringssystem, utbildning för chefer i
negativa kostnadsavvikelser.
bemanningsplanering och översyner av insatskombinationer inom
7.2 Budget – avvikelser analyseras och
funktionshinderområdet. Resultat för pilotområden i effektiv
kommenteras.
bemanningsplanering med brukarfokus jan-sept: minskade personalkostnader
7.3 Internkontrollplan – avvikelser ska
på-1 267 tkr respektive -1 342 tkr.
kommenteras.
Socialnämnden redovisar ett underskott på – 2,7 mkr. Avdelningen för vård
och omsorg står för det största underskottet på. Avdelning för hemvård och
funktionshinderområdet har även underskott. Avvikelser består av
vikariekostnader, övertidskostnader, förstärkning av personal pga
vårdkrävande brukare, ökning av hjälpmedelskostnader, transportkostnader
och bilkostnader. 3 av 6 verksamhetsområden har en budget i balans.
Inga avvikelser utifrån Socialnämndens internkontrollplan, kontrollaktiviteter
följs och avvikelser redovisas.
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Gällivare Energi AB
Gällivare Energi AB
Ordförande: Krister Nordmark
Antal ledamöter: 5 + 1 personalrepresentant
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
Samhällsomvandlingen har rent praktiskt tagit fart
under året med flytt av kulturhus från Malmberget till
Koskullskulle och fjärrvärme har byggts ut till detta
bostadsområde. För att fortsätta utveckla och effektivisera
fjärrvärmen med avseende på denna omstrukturering
av bostadsområden i samhället har bolaget bland
annat påbörjat att bygga ihop fjärrvärmenätet
Gällivare/Malmberget med nätet i Koskullskulle till
ett fjärrvärmenät. För att kunna möta och genomföra
fjärrvärmeprojekten har bolaget under året begärt och fått
beviljat ägartillskott samt borgen.
I maj inträffade en brand i torvlagret till den äldre
fastbränslepannan. Branden kunde begränsas till del
av bränslelagret men skadade även en vägg till nya
kraftvärmeverket. Reparation av lagret utfördes under
hösten men reparation av kraftvärmeverkets vägg
fortsätter under kommande år.
I stort har produktion och distribution gått enligt plan med
mindre driftstörningar. En ändring som gjorts är att det
årliga revisionsstoppet på kraftvärmeverket är flyttat från
höst till vår.
Arbetet med avvecklings- och utvecklingsprojekt inom
samhällsomvandlingen samt förhandling med LKAB
har återupptagits efter sommaren. Detta kommer
intensifieras allt eftersom avveckling av Malmberget sker.
Förhandlingar med LKAB om ett ersättningsavtal för
förlorad fjärrvärmeaffär pågår.
Ekonomi
Årets försäljning av fjärrvärme blev relativt normal
jämfört tidigare år trots en varm avslutning på året.
Elförsäljningen blev större än tidigare år och elpriset var
något högre än förra året vilket gav en större intäkt än
beräknat. Årets intjänade elcertifikat uppgår till ca 5 mkr.
Priset sjönk kraftigt fram till årsskiftet vilket fick till följd
att lagret har skrivits ner med 5 mkr. Priset har därefter
sjunkit ännu mer.
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Ett åtgärdspaket i syfte att minska kostnaderna har satts i
sjön under året. Utifrån det har ägaren tillskjutit
25 mkr i utökat aktiekapital samt 35 mkr i ägartillskott
och därefter har åtgärder vidtagits såsom avslut av
två räntederivat samt nedskrivning av anläggningar.
Detta har inneburit kostnader på sammantaget 46 mkr.
De närmaste åren kommer därmed kostnaderna att
reduceras betydligt. Vi ser även att driftkostnaderna har
reducerats på ett påtagligt sätt jämfört med förra året.
Årets investeringar uppgår totalt till 20,5 mkr varav
merparten avser nya ledningar till och inom Koskullskulle
samt nya kulturhusområdet. Ny terminalanläggning
har färdigställts på Kavaheden och pannbotten i
kraftvärmeverkets panna har förbättrats.
Ett lån på 25 mkr har upptagits under året.
Resultaträkning
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Nettoresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat

2016
2015
128 044 124 474
-85 658 -94 528
-38 935 -17 184
2 313
12 762
48
-37 792 -17 384
-34 301
-4 574
0
0
-34 301
-4 574

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

2016
352 017
57 919
409 935
41 339
4 210
328 865
35 521
409 935

2015
331 497
55 345
386 842
15 640
4 192
330 577
36 433
386 842

2016
11
156
25
1 590

2015
5
153
23
1 588

Nyckeltal
Soliditet
Försäljning värme GWh
Försäljning el GWh
Antal villakunder

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Den enskilt största utmaningen för bolaget är
samhällsomvandlingen där förhandlingar med LKAB
pågår.
Projektet ihopbyggnad av fjärrvärmenäten tillsammans
med avvecklings- och utvecklingsprojekt medför att vi ser
över hela produktionssystemet för att säkra ett effektivt
och hållbart framtida fjärrvärmesystem.

Gällivare Energi AB
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Matlaget i Gällivare AB
Matlaget i Gällivare AB
Ordförande: Joakim Nordstrand
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
• Uppdateringen av NNR koster klar efter 2 års arbete.
Blev inte den effekten som vi förväntade oss. Fortsatt
arbete att göra det hanterligt i verksamheten.
• Produktionen effektiviseras och utvecklas i alla
led. Mindre stress och mer effektivitet i den dagliga
produktionen.
• Ny utrustning börjar installeras och den gamla byts ut.
• Antalet sålda portioner ökade, men även
kostnaderna.
• 21% ekologiskt och 22% närproducerat  av totala
inköpen under 2016
Ekonomi
Bolaget använder sig av välutvecklade nätbaserade
kostdataprogram. Alla beställningar från leverantör
(95%) till beställare (100%) görs i programmen. På
så sätt minimeras risken för överproduktion och
felbeställningar. Resulterar i en säkrare och noggrannare
produktionsplanering och har bidragit till en god
ekonomisk hushållning och en mera detaljerad och
noggrann uppföljning vid inköp och beställningar.
Personalkostnaderna har varit högre under 2016, en
dietist har även varit kopplad till verksamheten under året.
Reparationskostnaderna är de högsta på flera år. Utsliten
utrustning har delvis börjat att bytas ut i produktionsköket,
akuta åtgärder.
Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Samarbetet mellan Bolaget och våra kunder fortsätter
att 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 delaktig i den planeringen. Tillfällena
har varit få eller inte alls. Produktionen i våra nuvarande
lokaler har varit i gång i 13 år varje dag året runt och
sliter hårt på utrustning och lokaler. Planering för
upprustning är i full gång och förväntas resultera i några
upphandlingar och nyinstallationer under 2017.
Att vara i framkant med ny teknik och ständigt uppdaterad
i kosthantering är en viktig utmaning framöver.
Rekrytering av nya medarbetare fortsätter för att bemöta
våra kunder och brukares framtida behov. De närmaste
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Annchatrin Haglund, VD
4 åren avslutar ca 25 % av personalen sin anställning på
grund av pensionsavgångar.   

Resultaträkning
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Nettoresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat

2016
32 449
-31 778
-548
123
2
0
125
-73
52

2015
31 877
-29 554
-475
1 848
5
0
1 851
-349
1 504

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

2016
1 539
15 234
16 773
8 702
3 156
4 915
16 773

2015
1 757
15 236
16 993
8 483
3 324
0
5 186
16 993

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

2016

2015

67

65

1
125
32

17
1 852
29

TOP bostäder AB

TOP bostäder AB

Ordförande: Stig Eriksson
Antal ledamöter: 6
VD: Esa Norojärvi
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
Den 1 juni sålde vi ca 6 000 m2 äldreboende på Lövberga
i Malmberget till Gällivare kommun. Försäljningen
möjliggjorde våra planer för en framtida nyproduktion med
upp till 60 lägenheter på Forsheden.
Förvärvet 2013 av Dansaren 23 ger utrymme för att
ersättningsproducera ett punkthus med 22 lägenheter
på Dansaren 22-23. Anhållan om detaljplaneändring
godkänndes under 2014 av miljö- och byggnämnden.
Augusti 2016 påbörjades byggnationerna och beräknas
vara klara till november 2017.
På kvarteret Hasseln pågår arbetet som ska ge utrymme till
att ersättningsproducera ca 60 lägenheter.
Förhandlingar med LKAB om samhällsomvandlingen i
Malmberget har skett med ökad intensitet där vi förhandlat
om en helhetslösning enligt ersättningsprincipen för hela
fastighetsbeståndet.
Bolaget har under året arbetat enligt beslutad investeringsoch underhållsplan.
Inom uppdragsverksamheten har vi handhaft den
löpande driften i de kommunala fastigheterna
enligt överenskommelse samt genomfört beställda
underhållsåtgärder.

Ekonomi
För räkenskapsåret 2016 redovisar bolaget ett resultat
efter finansiella poster på 20 098 tkr, varav 19 871
tkr är realisationsvinst från försäljning av Lövberga.
Fastighetsförsäljningen har gjort att både likviditet och
soliditet har ökat. Underhåll och reparationer har för året
uppgått till 21,4 mkr. En gynnsam räntemarknad har
förbättrat bolagets finansnetto med 800 tkr. Befintliga lån
har kunnat bindas på flera års sikt till låga räntor vilket
tryggar räntekostnaderna på längre sikt.

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
En viktig och samtidigt tidsmässigt osäker parameter är
givetvis samhällsomvandlingen. Nya bostäder kommer att

Esa Norojärvi, VD
behövas bl a som ersättning för de bostäder som kommer
att försvinna i Malmberget samt för inflyttande arbetskraft
och ungdomar som vill flytta hemifrån. Om TOP bostäder
kommer att ha möjlighet att bygga fler bostäder är avhängigt
den ekonomiska utvecklingen i bolaget eftersom den Nya
Allbolagen från 2011 föreskriver att bolaget inte får ta
emot ekonomiskt stöd av kommunen utan måste klara sig
ekonomiskt helt på egna meriter och bedriva verksamhet
efter affärsmässiga principer.
Osäkerheten kring bostadsbeståndet i Malmberget, med
anledning av gruvans verksamhet, kvarstår i avvaktan på
mer precisa tidsangivelser och beslut om när avflyttning från
delar av Malmberget måste ske.
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

2016
163 685
-120 518
-14 768
28 399
197
-8 498
20 098
4 076
24 174

2015
144 889
-115 163
-14 163
15 563
221
-9 341
6 443
1 770
8 213

2016
489 934
9 084
499 018
121 736
0
337 698
39 584
499 018

2015
499 602
4 173
503 775
97 762
119
368 506
37 388
503 775

2016
24,4
22,95
0,75
0,37

2015
19,44
11,17
0,68
0,4

91,36

91,75
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Malmfältens kraftverk AB

Malmfältens kraftverk AB
Ordförande: Lars Alriksson
Antal ledamöter: 3
VD: Peter Niemi
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

2015
154
-154
0
0
0
0
0
0
0

2016
122
-122
0
0
0
0
0
0
0

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

2015
595
0
595
-600
0
0
5
-595

2016
595
5
600
-595
0
0
-5
-600
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Invigning av Strandvillan
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Revisionsberättelse

Förtydligande angående revisionsberättelse för år 2016
Gällivare Energi AB har under 2016 fått ett villkorat aktieägartillskott om 35 mnkr samt 25 mnkr för utökning av
aktiekapitalet (KF § 118 2016-05-23). Både aktieägartillskottet om 35 mnkr och utökningen av aktiekapital med 25
mnkr upptogs före revisonen som en tillgång i kommunens balansräkning.
Av förarbetena till lagen om kommunal redovisning framgår att ” Regeringen vill också betona vikten av att de medel
som kommunerna och landstingen lämnar till sina företag som förlusttäckning alltid skall redovisas som kostnad
i kommunens eller landstingets resultaträkning.” Rådet för kommunal redovisning utvecklar sin syn på detta i
Information mars 2005, publicerad på deras hemsida med följande:
”För att ett tillskott skall redovisas enbart i balansräkningen krävs enligt Rådets uppfattning att det är uppenbart att
tillskottet inte avser täckning av uppkomna underskott. Detta kriterium kan sägas vara uppfyllt endast om det kan
konstateras att tillskottet ökar det egna kapitalet utöver det registrerade aktiekapitalet eller beträffande ekonomiska
föreningar, bundet eget kapital.”
Revisionen uppmärksammade att Gällivare Energi AB:s årsredovisning redovisade en förlust om 34,3 mnkr. Då det
villkorliga aktieägartillskottet nästan uteslutande gick till förlusttäckning så ansågs att detta bör rättas då beloppet är
materiellt och påverkar den rättvisande bilden av årets resultat.
Revisorernas bedömning var att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande förutom det redovisade
aktieägartillskottet till Gällivare Energi AB. Räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed förutom vad avser
aktieägartillskottet. Felet är materiellt och rekommendationen var att årsredovisningen rättas.
Den sena justeringen föranledde att det bifogades två årsredovisningar till kommunfullmäktige där det föreslogs att
godkänna den med korrekt redovisning av aktieägartillskottet. Lydelsen i revisionsberättelsen kvarstår men rättningen i
årsredovisningen är genomförd och godkänd (KF § 81 2016-04-10).
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Revisorerna

Kommunfullmäktige
i Gällivare kommun

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016
V i , av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelser och
nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål.
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller verksamheten. De ansvarar också för att
det finns tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar
är att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt att pröva om verksamheten
bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövande V i
har i våra prioriteringar av granskningsinsatser utgått från en bedömning av väsentlighet och
risk samt omsatt prioriteringarna i en revisionsplan för året.
V i bedömer;
•

att styrelser och nämnder i Gällivare kommun i stort har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

•

att styrelsernas och nämndernas interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig även
om vår granskning visar att den interna kontrollen kan förbättras i vissa avseenden.

•

att räkenskaperna inte är rättvisande - årsredovisningen är inte upprättad enligt lagens
krav och god redovisningssed vad avser bokföring av villkorligt aktieägartillskott till
kommunalt bolag. Då tillskott om 35 mnkr lämnats för att täcka förluster, ska det
enligt god redovisningssed i kommuner belasta kommunens resultaträkning.

•

att kommunens balanskravresultat är 3 mnkr.

•

att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de finansiella målen och med de mål
för verksamheten som fullmäktige har beslutat om.

V i tillstyrker:
•

att kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet.

•

att årsredovisningen för år 2016 fastställs under förutsättning att felet i
resultaträkningen om 35 mnkr rättas innan fullmäktiges godkännande.
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Revisorerna

Redogörelse
Resultatet av vår granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande visar bl a:
•

att kommunstyrelsens ansvarsutövande till övervägande del har varit tillräckligt. V i
rekommenderar dock att styrelsen tydliggör mätbarheten av beslutade mål samt tillser att
den interna kontrollen bedrivs på avsett vis i samtliga nämnder. Ks har även att utifrån
uppsiktsplikten och sin ledande roll tillse att såväl nämnder som bolag vidtar tillräckliga
åtgärder utifrån sina respektive uppdrag och ekonomiska förutsättningar, samt att
säkerställa att nämnder och bolag erhåller den stöttning som krävs i olika
omställningsarbeten.

•

att barn-, utbildning- och kulturnämndens ansvars utövande till övervägande del har varit
tillräckligt. V i ser positivt på den utveckling som varit de två senaste åren vad gäller
styrmodellen och särskilt kopplingen mellan verksamhetsmål och budget.

•

att socialnämndens ansvarsutövande till övervägande del har varit tillräckligt. V i
rekommenderar dock att nämnden fördjupar sina ekonomiska analyser samt fortsatt
intensifierar arbetet med personal- och kompetensrekrytering.

•

att service- och tekniknämndens ansvarsutövande till övervägande del har varit
tillräckligt men vi ser fortsatt behov av förbättring. Detta gäller bl a ärendehanteringen
och den löpande uppföljningen liksom intenikontrollen. Även frågor kopplade till
fastighetsförvaltningen och underhållet av kommunens kommunaltekniska
anläggningstillgångar kräver en ökad uppmärksamhet från nämndens sida.

•

att miljö- och byggnämndens ansvars utövande har varit tillräckligt.

•

att överförmyndarnämndens ansvarsutövande har varit tillräcklig.

Resultatet av de fördjupade granskningar vi genomfört visar bland annat:
•

att årsredovisningen huvudsakligen lämnar tillräckligt med upplysningar om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och kommunens ekonomiska ställning men
att den inte uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och därmed inte är upprättad i
enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed, på grund av
följande punkt:
o

•
•

•

Villkorligt aktieägartillskott om 35 mnkr för täckande av förluster i det
kommunala bolaget Gällivare Energi AB har tagits upp som en tillgång. Enligt
god redovisningssed i kommuner ska tillskott som går till att täcka förluster tas
som en kostnad i kommunens ekonomiska redovisning. Den fastställda förlusten
i bolaget uppgår till -343 mnkr för 2016.

Årsresultatet innebär att balanskravet är + 3 mnkr för 2016.

kommunstyrelsen i årsredovisningen har gjort sammantagna bedömningar om att
kommunen nått god ekonomisk hushållning.
att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål fullmäktige har
beslutat om.
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•

att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för verksamheten som
fullmäktige har beslutat om.

•

att det i vår granskning av delårsrapporten per 31 augusti, med undantag för avvikelsen
mot RKR 10.2 avseende redovisning av avsättning till avfallsdeponi, inte framkommit
några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport är upprättad i strid med
lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

•

att socialnämnden till övervägande del har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning
och uppföljning av kvalitetsarbetet inom nämndens verksamheter. Vidare har nämnden,
utifrån vad vi kunnat bedöma, till övervägande del en god intern kontroll inom området.
Vi noterar dock att det fortsatt finns behov av att säkerställa enhetschefers och
baspersonals medverkan i kvalitetsledningsarbetet. Nämnden bör även förtydliga hur
arbetet med egenkontroll inom det systematiska kvalitetsarbetet ska genomföras

•

att såväl styrelsen som nämnderna i de flesta avseenden har behandlat våra granskningar
på ett ändamålsenligt sätt och att granskningarna därmed har getts förutsättningar att
bidra till styrelsens och nämndernas löpande förbättringsarbete. Samtidigt noterar vi
dock att mer kan och bör göras för att säkerställa att samtliga granskningars resultat
analyseras och kommer de granskade till del inför beslut om eventuella åtgärder.

•

att samverkan mellan kommunen och landstinget till övervägande del är tillräcklig
avseende hälso- och sjukvård för placerade barn och unga. men att det finns vissa
utvecklingsbehov inom området. Det upplevs bl a delvis vara otydligt vad parterna kan
förvänta sig av varandra när det gäller vård. stöd och omsorg avseende ensamkommande
barn och unga som placerats. Socialnämnden följer inte upp samverkan kopplat till
hälsoundersökningar för barn och unga som placerats. Inte heller implementeringen av
den rutin som finns avseende hälsoundersökningar har följts upp.

•

att kommunstyrelsens interna kontroll mot bakgrund av samhällsomvandlingens
påverkan på kommunens ekonomi på kort och lång sikt inte är fullt tillräcklig.
Riskanalyser genomförs i begränsad utsträckning för att på identifiera eventuella behov
av åtgärder mot bakgrund av samhällsomvandlingens påverkan. Konsekvenser av beslut
och överenskommelser har inte bedömts och beräknats för kommunen som helhet,
vilket innebär att man i dagsläget inte har någon samlad bild över investeringarnas
effekt och vilken påverkan dessa kan få på kommunens ekonomiska redovisning.

•

att arbetet med EKO-frågor (etik, korruption och oegentligheter) i begränsad
utsträckning bedrivs ändamålsenligt för både kommunstyrelsen resp service- och
tekniknämnden, samt att den interna kontrollen avseende EKO-frågor inte är tillräcklig
för i någon av dessa nämnder. Bland annat genomförs inga kontroller för att upptäcka
oegentligheter samt att internkontrollplanerna inte omfattar några särskilt kontroller med
koppling till EKO-området.

•

att socialnämnden till viss del har säkerställt att stöd till anhöriga hanteras på ett
ändamålsenligt sätt. Däremot är inte nämndens interna kontroll inom området tillräcklig
och bör utvecklas. I vår granskning har vi inte kunnat se att nämnden under 2016 samlat
har följt upp området stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående. Individuellt
anpassade insatser följs till viss del upp inom de verksamheter som erbjuder stödinsatser
till anhöriga som vårdar och stödjer närstående. Dock saknas en rutin för denna
uppföljning, som inte heller sker systematiskt och strukturerat.
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•

att kommunstyrelsens näringslivs - och tillväxtbefrämjande arbete i begränsad
utsträckning bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen i
begränsad utsträckning är tillräcklig. Roller och ansvar tor att fullgöra ambitionerna tor
det näringslivs- och tillväxtfrämjande arbetet är dock tydligt beskrivna i de styrande
dokumenten på området samt att roller och ansvar internt i kommunen är tydligt
avgränsat. Däremot är roller och ansvar gällande övriga aktörer inte tydligt
överenskommet och kommunicerat.

•

att avseende den samordnade fastighetsförvaltningen bedrivs arbetet i begränsad
utsträckning på ett ändamålsenligt och ur ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt samt
den interna kontrollen är i begränsad utsträckning tillräcklig. Vidare visar vår
uppföljande granskning inom området att vare sig service- och tekniknämnden eller TOP
bostäder AB har gjort tillräckligt för att säkerställa att beslutade åtgärder sedan vår förra
granskning inom området genomförs.

•

att arbetet med personal- och kompetensförsörjning bedrivs till övervägande del på ett
ändamålsenligt sätt och med en tillräcklig intern kontroll inom respektive nämnd.
Samtidigt visar granskningen att ett tydligare kommunövergripande perspektiv för
området efterfrågas. V i rekommenderar att kommunstyrelsen utifrån sitt ansvar för
kommunens personalpolitik vidtar åtgärder för att uppnå detta. Kommunstyrelsen bör
vidare överväga att utveckla mätinstrument och processer för granskningsområdet

Till revisionsberättelsen har fogats en förteckning över de sakkunnigas revisionsrapporter
(vilka löpande under året har delgetts fullmäktige) samt granskningsrapporter och
revisionsberättelser gällande de kommunala företagen.
Gällivare kommuns revisorer

Eva Nyström

Tommy Nyström är undantagen från granskning av Service-och tekniknämnden och har inte
medverkat i granskning av den nämnden.

Gällivare kommun
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Revisorerna

Förteckning över de sakkunnigas rapporter och skrivelser
•

Uppföljning avseende genomförda granskningar 2014-2015, juni 2016

•

Socialnämndens systematiska kvalitetsledning, augusti 2016

•

Granskning av delårsrapport 2016. november 2016

•

Placerade barn och unga - samverkan avseende hälso- och sjukvård, november 2016

•

Styrelsens och nämndemas ansvarsutövande 2016, februari 2016

•

Beredskap avseende EKO-frågor, februari 2017

•

Samhällsomvandlingen - intern kontroll mot bakgrund av ekonomisk påverkan,
februari 2017

•

Kompetensförsörjning, mars 2017

•

Fastighetsförvaltningen - Uppföljande granskning, mars 2017

•

Näringslivs- och tillväxtbefrämjande arbete, mars 2017

•

Anhörigstöd, mars 2017

•

Granskning av årsredovisning 2016, mars 2017

Bilagor
1. Granskningsrapporter från de kommunala företagen
2. Revisionsberättelser från de kommunala företagen

