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Årsredovisningens olika avsnitt 

Målgrupper
Gällivare kommuns årsredovisning lämnas av kommunstyrelsen till kom-
munfullmäktige. Den vänder sig också till externa intressenter i form av 
kreditgivare, leverantörer, andra offentliga myndigheter och medborgare. 
Årsredovisningen sammanställs av kommunledningskontorets ekonomien-
het till kommunstyrelsen.

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

2. Förvaltningsberättelse
Det andra avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen som skall upprättas i enlighet med 
4 kap i den kommunala redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen börjar med att sam-
manfattningsvis värdera begreppet god ekonomisk hushållning mot bakgrund av kommu-
nens styrsystem. Därefter redovisas måluppfyllelse för kommunens övergripande styrkort, 
uppdelat på de fem perspektiven medborgare, tillväxt och utveckling, intern effektivitet, 
medarbetare och ekonomi, som ligger till grund för kommunens balanserade styrkort. I 
varje avsnitt redovisas en omvärldsanalys och viktiga händelser under året. I perspektivet 
ekonomi redogörs även för koncernförhållanden i kommunen.

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

4. Verksamhetsberättelser
I det fjärde och avslutande avsnittet följer en utförligare beskrivning av kommunens olika 
verksamheter. Här beskriver kommunens elva verksamheter sina respektive uppdrag, 
kommenterar årets händelser, redovisar måluppfyllelse i både text och styrkort, samt ger 
sin syn på framtida utveckling. Även de kommunala bolagen beskriver året på ett liknande 
sätt.
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Som sagt en komplicerad process för vilken kommu-
nen successivt bygger upp en egen organisation med 
personella	resurser.	Detta	ska	dock	inte	finansieras	med	
skattemedel utan ska bekostas av LKAB, som med sin 
verksamhet är orsak till den karaktär samhällsomvand-
lingen har.

Den 10 april 2012 så fattade kommunfullmäktige med 
stor majoritet beslutet att godkänna ett upprättat sam-
verkansavtal mellan Gällivare kommun och LKAB. Se-
nare samma dag undertecknades avtalet som reglerar 
respektive parters åtaganden under de närmaste 20 
åren. Denna uppgörelse utgör själva grunden för att 
processen kring samhällsomvandlingen kan starta fullt 
ut, och att förhandlingar mellan LKAB och övriga parter/
fastighetsägare kan inledas. Detta har tyvärr inte kun-
nat göras ännu då samverkansavtalet överklagats och 
fortfarande genomgår rättslig prövning.

Kommunstyrelsens ordförande:

Tommy Nyström

Med beröm godkänt
Den kommunala ekonomin för 2012 kan 
än en gång sammanfattas; en budget i 
balans. Ett glädjande faktum som befäster 
att Gällivare fortsatt lever upp till kravet på 
god ekonomisk hushållning. För samtliga 
förvaltningar gäller det att få ihop ekvatio-
nen - tilldelade medel och bästa möjliga 
kvalité i service och tjänster. En grann-
laga uppgift som verksamheterna under 
ett drygt decennium klarat med beröm 
godkänt!
 
Den globala ekonomin ter sig fortsatt 
bräcklig och prognoser för 2013 och 2014 
förutspår tuffa tider för många länder, 
liksom kommuner i vårt land. I Malmfälten 
ser det dock betydligt ljusare ut. En stark 
basnäring och efterfrågan på världsmark-
naden borgar för en fortsatt god tillväxt 
under de närmaste åren. Och med ord-
ning	på	kommunens	finanser	och	en	låg	
skuldsättning kan Gällivare se framtiden 
an med större tillförsikt.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Kommunens huvudsakliga uppgift är fortsatt att på 
bästa möjliga sätt tillhandahålla vård, skola, omsorg och 
samhällsservice till medborgarna i livets alla skeden. 
Därutöver	finns	en	rad	övriga	utvecklingsområden,	där	
arbetet	att	öka	Gällivares	attraktion	som	ort	för	inflytt-
ning, etableringar och besökare är mycket viktigt. Men 
sedan några år tillbaka ligger största fokus på en mycket 
omfattande uppgift som tillkommit till följd av gruvnäring-
ens utbredning – samhällsomvandlingen.

Den stora utmaningen med samhällsomvandlingen är att 
den genomförs så att den på bästa sätt möter medbor-
garnas behov och önskemål. En komplicerad process 
som innefattar många delar med tyngdpunkt på följande: 

•	 I östra Malmberget ska boendemiljön utvecklas i 
nära dialog med de boende, med ambitionen att så 
långt det är möjligt uppfylla det man ger uttryck för 
och önskar. 

•	 De som bor och bedriver näringar i de delar av 
Malmberget som kommer att avvecklas ska erbjudas 
nya och attraktiva boendemiljöer liksom bra alterna-
tiv för lokalisering av sina verksamheter.

•	 Och som övergripande uppgift för alla kommunens 
invånare ska nya äldreboenden uppföras, lokali-
sering av ny gymnasieskola och anläggningar för 
sport-, fritids- och kulturaktiviteter ska fastställas 
samt områden för tillkommande bostadsbebyggelse 
och företagsetableringar. 

Från vänster: Kommunalrådet Tommy Nyström och Lars-Erik 
AAro, VD LKAB. Foto: Daniel Olausson, Media Tales.



INLEDNING 5

Organisationsöversikt med fakta om Gällivare kommun  

Gällivare är beläget tio mil norr om polcirkeln. I kommunen bor ca 18 300 invånare fördelat på tre tätorter och 36 byar, allt på en 
yta	om	ca	16	000	kvadratkilometer.	Geografiskt	ligger	Gällivare	mitt	i	Norrbotten	och	Norrbottenskusten	når	man	på	2-3	timmar	
med	bil	eller	tåg	och	med	flyg	ca	30	min.		Stockholm	ligger	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.

 

Top Bostäder AB 100%

Lapplands kommunalförbund
100%

60%

Malmfältens kraftverk AB 50%

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

Miljö- och Bygg

Uppdragstagare

Gällivare kommun och koncern

Kommunledningskontor

Revision

Överförmyndarnämnden

Valnämnden

Kommunfullmäktige

Service och tekniknämnden

Kommunstyrelsen

Service och teknik-
förvaltningen

Barn-,utbildnings och

Socialnämnden

Barn-,utbildnings och
kulturförvaltningen

Socialförvaltningen

Gällivare Energi AB 

Matlaget i Gällivare ABkulturnämnden

GEOGRAFI KOMMUNEN I SIFFROR 2012
100 km norr om polcirkeln 1427 tillsvidareanställda 
16 000 kvadratkilometer 1,3 miljarder i omsättning
359 m över havet
18 307 invånare 2012-12-31

NETTOKOSTNADER  (i milj kr)
LANDSBYGD Kommunfullmäktige m fl 3,8
36 byar med ett aktivt Landsbygdsråd Kommunstyrelsen 83,6

LKF 97,6
POLITIK Socialnämnden 390,3
41 ledamöter i kommunfullmäktige Barn- Utbildnings-Kulturnämnd 260,3
20 kvinnliga ledamöter Service och Tekniknämnden* 145,2
20 manliga ledamöter Av- och nedskrivningar 42,8
21 s - 7 v - 7 m - 2 ns - 2 skp - 1 mp - Totalt 1 023,6
1 sd (tomt mandat) *) Exkl affärsverksamhet
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Kommunens intäkter och 100-lapp

Skatteintäkter   67,1%  
Kommunalskatten är kommunens största inkomst-
källa.   
   
Generella statsbidrag 9,7%  
Fördelas med hjälp av utjämningssystem så att alla 
kommuner får likvärdiga förutsättningar att bedriva 
sina verksamheter.   
   
Taxor och avgifter 9,9%  
Dessa är intäkter från olika tjänster som kommunen 
erbjuder.   
   
Bidrag 8,4%  
Driftbidrag, EU-bidrag, momsbidrag och bl a 
ersättningar från försäkringskassan.   
 
   
Övrigt 4,9%  
Övriga intäkter består bl a av avkastning, ränteintäkter 
och utdelningar på kommunens förvaltade kapital, 
försäljningsintäkter, hyror och arrenden.  
 

Kommunens intäkter 2012, %

Skatteintäkter; 
67,1%

Generella 
statsbidrag; 9,7%

Taxor och avgifter; 
9,9%

Bidrag; 8,4%

Övrigt; 4,9%
; 

Skatteintäkter

Generella statsbidrag

Taxor och avgifter

Bidrag

Övrigt

  
   
Av varje hundring som du betalade i skatt 2012
gick så här mycket till…   
   
Äldreomsorg 28,78 kr
Handikappomsorg 11,66 kr
Individ och familjeomsorg 3,56 kr
Förskola och Grundskola 25,78 kr
Gymnasie och komvux 11,98 kr
Miljö och Samhälle 6,09 kr 
Fritid och kultur 4,82 kr 
Gator och vägar 3,61 kr 
Politisk verksamhet 1,36 kr 
Sysselsättningsåtgärder 2,36 kr 
 
 100,00 kr
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Fem år i sammandrag

FEM ÅR I SAMMANDRAG     
 2008 2009 2010 2011 2012
Allmänt     
Antal invånare 31 dec 18 703 18 533 18 425 18 326 18 307
- varav 0-6 år 1 113 1 133 1 110 1 103 1 134
- varav 7-15 år 1 714 1 626 1 550 1 513 1 488
- varav 16-18 år 863  799 745 671 633
- varav 19-64 år 10 895 10 806 10 800 10 740 10 727
- varav 65 år och äldre 4 118 4 169 4 220 4 299 4 325
     
Skattekraft, % av riksmedelskattekraften  102  105 107 108 113
     
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:     
Kommunalskatt, kr 22,33 22,33 22,33 22,33 22,33
Landstingsskatt, kr 9,42 10,40 10,40 10,40 10,40
Begravningsavgift, kr 0,27 0,27 0,28 0,28 0,28
 32,02 33,00 33,01 33,01 33,01
Resultat     
Skatteintäkter, generella statsbidrag     
och utjämningar, mkr 960,6 960,3 984,9 980,7 995,8
Skatter och bidrag tkr/inv 51,4 51,8 53,5 53,5 54,4
     
Verksamhetens nettokostnader, mkr 901,4 927,2 945,5 959,8 966,5
Verksamhetens nettokostnader, tkr/inv 48,2 50,0 51,3 52,37 52,8
Nämndernas budgetavvikelser, mkr 3,4  22,2 0,6 -3,1 -3,9
     
Finansnetto, mkr 2,9  9,3 5,8 4,9 4,1
varav pensionsförvaltning 0,8  9,2 5,2 2,8 0,7
     
Årets resultat kommunen, mkr 23,3 42,4 45,1 25,8 33,4
Årets resultat koncernen, mkr 23,1 46,0 48,0 37,1 3,9
     
Balansnivå kommunen (intäkter/kostnader), % 102,0% 103,6% 104,2% 102,1% 102,7%
     
Balans     
Nettoinvesteringar, mkr 37,0 45,6 44,2 33,8 76,1
Låneskuld, mkr  50,0 30,0 10,0 0,0 0,0
Pensionsskuld (inkl ansvarsförbindelse), mkr  609,7 632,6 617,0 684,0 696,6
Borgensåtaganden, mkr 573,7 767,5 941,3 983,1 1 028,0
     
Låneskuld, pensionsskuld och borgen kr/invånare 65 942 77 164 85 118 91 155 94 209
     
Personal     
Antal tillsvidareanställda 1 609 1 578 1 455 1 431 1 427
Antal årsarbetare 1 543 1 513 1 394 1 374 1 377
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God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen skall kommuner ha en god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet. Vad god ekonomisk hushållning innebär beslutar kommu-
nerna om själva. För 2012 fanns ett finansiellt mål för god ekonomisk hus-
hållning, ”Vi hushåller med resurser”, uppställt av kommunfullmäktige och 
sju olika mått för att mäta utfallet. På fyra av sju punkter uppfyllde Gällivare 
kommun målsättningen helt och sammantaget ses därför kravet på att ha en 
god ekonomisk hushållning i huvudsak uppfyllt.

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

Gällivare kommuns vision: 
Gällivare är den mest attraktiva och expansiva kommunen 
i Norrland.

Balanserad styrning fokuserar på 
fem olika perspektiv; Medborgare, 
Tillväxt och utveckling, Intern ef-
fektivitet, Medarbetare och Ekonomi. 
Att utgå ifrån fem perspektiv i stället 
för en ensidig fokusering ökar för-
utsättningarna för att nå framgång 
samtidigt som risken för kortsiktighet 
minskar.	Inom	varje	perspektiv	finns	
det	ett	eller	flera	uppsatta	mål	för	
hur visionen ska uppfyllas. Målen 
ska tydliggöra visionen och styra de 
tillgängliga resurserna så effektivt 
som möjligt. 

Den årliga Kommunplanen, innehål-
ler kommunens strategiska styrkort 
med de övergripande målen för 
kommunen inom de fem perspekti-
ven.	För	varje	mål	finns	det	utsatta	
mått som ska göra det möjligt att 
mäta måluppfyllelsen. Kommun-
planens styrkort bryts ner i orga-
nisationen så att de mål och mått 
som Kommunfullmäktige antagit 
är styrande för kommunstyrelsens, 
nämndernas och bolagens styrkort. 

Med utgångspunkt i kommunplanen 
arbetar nämnderna och bolagen 
fram en verksamhetsplan med ett 
taktiskt styrkort. Verksamhetsplanen 

Styrning och ledning

Göran Sandström,
ekonomichef

är den styrande planen för nämn-
den, styrelsen eller bolaget. I verk-
samhetsplanen kan nämnden och 
bolagen sätta upp sina egna målsätt-
ningar. Visionen och strategierna från 
kommunplanen är gemensamma för 
alla verksamhetsplaner. 

För att förverkliga kommunens mål-
sättningar tar verksamheterna varje 
år fram handlingsplaner som beskri-
ver vad som måste göras för att må-
len ska uppfyllas. Handlingsplanen 
styr verksamheternas arbete under 
året och är ett verktyg för att planera 
de åtgärder och aktiviteter som ska 
genomföras och följas upp. 

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att 
hålla uppsikt över hela kommunens 
samlade verksamheter, såväl nämn-
der som kommunala bolag. För att 
säkerställa att uppföljning sker på 

likartat sätt följer kommunstyrel-
sen upp alla mål två gånger per 
år i delårsrapport och årsredovis-
ning. Nämndernas och styrelsernas 
måluppfyllelse sammanställs till ett 
kommungemensamt resultat. 

Måluppfyllelse för kommunen
Bedömning av måluppfyllelsen görs 
inom vart och ett av de fem perspek-
tiven. Ett uppsatt mål anses vara 
uppfyllt	när	ett	eller	flera	angivna	
mått är genomförda under året. 

Måluppfyllelsen redovisas enligt 
beskrivningen nedan: 

 Måluppfyllelse:  Teckenförklaring: 
 Medborgare   Helt uppfylld nivå 

 Tillväxt och utveckling   Delvis uppfylld nivå 

 Intern effektivitet   Ej uppfylld nivå 

 Medarbetare  * Ingen mätning 
 Ekonomi 
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Styrning och ledning

Kommunen 
övergripande (KF)      
  
Kommunstyrelsen 
      
Barn, utbildning och 
kulturnämnden      
Socialnämnden 
      
Service och 
tekniknämnden      
Miljö och 
byggnämnden    * * 

Överförmyndar-
nämnden  *  *  

Matlaget i Gällivare 
AB  *    

Gällivare Energi AB 
     

TOP Bostäder AB 
      
* = Ingen målsättning finns för dessa perspektiv.  

Medborgare     Tillväxt och utveckling   Intern effektivitet   Medarbetare    Ekonomi
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Medborgare

Medborgare
För att Gällivare ska vara en attraktiv ort att trivas och utvecklas 
i är det viktigt att medborgarna känner sig trygga och trivs med 
att leva och bo i kommunen. 

En ökad inflyttning är nödvändig för att vända den negativa 
befolkningsstrukturen. För att nå dit krävs att den kommuna-
la servicen är av hög kvalitet, att framtida rekrytering både 
till kommunala och privata arbeten säkerställs och männis-
kor väljer Gällivare som bostadsort. 

Arbetet med att jämföra Gällivare med andra kommuner pågår och 
kommer att vara ett viktigt incitament att utveckla för att kunna visa medbor-
garna framöver. Goda resultat i enkäter och utvärderingar signalerar en god 
utveckling för kommunen. Arbetet med miljömål har påbörjats och fortsätter. I 
en samlad bedömning är målsättningen delvis uppfylld i perspektivet med-
borgare. 

MÅL MÅTT 

 1.1 Ökat hälsotal jmf. med föregående år.  

 1.2 Minskat sjuktal jmf. med föregående år. 

 1.3 Minskad klimatpåverkan.  

 1.4 Kommunen arbetar i enlighet med de 
nationella miljömålen.  

 1.5 70 % medborgarnöjdhet med tillgänglighet 
till information och service, livsmiljö/boende, trivsel i 
centrum.  

 1. Ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart 
Gällivare kommun 

 1.6 Öka antalet kultur och fritidsaktiviteter i 
centrum jmf. med föregående år. 

 2.1 Förbättra Nöjd Region Index NRI, Nöjd 
Medborgar Index NMI och Nöjd Inflytande Index NII 
jämfört med föregående medborgarundersökning.  

 2. Den kommunala verksamheten utgår från 
medborgarnas behov och rättigheter. 

 2.2 Antal utarbetade och kommunicerade 
servicedeklarationer ökar. 

 

Teckenförklaring: 

 Helt uppfylld nivå 

 Delvis uppfylld nivå 

 Ej uppfylld nivå 

* Ingen mätning 

 Ekonomi 

MEDBORGARE – ATTRAKTIVA GÄLLIVARE
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Medborgare

1. Ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt    hållbart 
Gällivare kommun. 

1.1 Ökat hälsotal jmf. med 
föregående år

Verksamheterna har arbetat med åtgärder och uppföljning 
i enlighet med programmen för folkhälsa och drogpolitik. 
En god folkhälsa mäts med hjälp av 13 st olika indikatorer 
(medellivslängd, barn i ekonomiskt utsatta hushåll, över-
vikt åk 7, rökning åk 9, alkoholbruk åk 9, narkotikabruk åk 
9, behöriga till gymnasiet, sjukpenningtal, arbetslösa alla, 
arbetslösa unga, våldsbrott, fallskador och trygghet för 75 
år +). 

För 2012 erhölls nio nya indikatorer. 
Av dessa nya indikatorer visar fem 
en positiv utveckling, en indikator är 
i stort oförändrad och tre påvisar en 
negativ utveckling (sjukpenningtalet, 
behöriga till gymnasiet samt andelen 
fallskador bland äldre). Totalt sett 
visar nyckeltalen en fortsatt positiv 
utveckling. Dock bör noteras att det 
här	året	har	fler	indikatorer	med	ett	
negativt resultat än föregående år.

1.2 Minskat sjuktal jmf. med 
föregående år

Kommunens sjuktal har ökat från 6,2 
år 2011 till 6,7 år 2012.

1.3 Minskad klimatpåverkan

För att minska utsläpp av växthus-
gaser, kemikalier eller andra mil-
jöbelastande ämnen i kommunen 
har värmeverket byggts om och en 
vindkraftspark byggts upp mellan 
Gällivare och Kiruna. 

Kommunen arbetar målmedvetet 
för att minska sin klimatpåverkan. 
Det sker bl. a genom att man infört 
papperslösa sammanträden, video-
konferenser och webbutbildningar. 
För	att	stödja	det	arbetet	finns	idag	
ca 35 olika både studios och kame-
ror på olika platser i kommunen. Vid 
de nybyggnationer som ska göras i 
samhället är målsättningen att loka-
ler ska samutnyttjas och att höga en-
ergimål ska sättas för byggnaderna.

Kommunen	har	flera	olika	angrepps-
sätt för att föra ut information och 
utbildning till medborgare, föreningar 

och företag i beteenden om hur de 
kan minska sitt energianvändande 
och sina utsläpp bl. a. via utbildning 
för elever år 4-6, gratis energi- och 
klimatrådgivning, miljökalender som 
delas ut till hushållen och den sär-
skilda hemsidan där Lapplands kom-
munförbund ger energirådgivning.

1.4 Kommunen arbetar i enlighet 
med de nationella miljömålen

Ett förslag på miljöplan är framtagen. 
Förslaget är ej antaget politiskt av 
kommunfullmäktige under 2012. I 
förslaget till kommunens miljöplan 
har det övergripande nationella 
målen brutits ner i fyra olika målom-
råden, Klimat och luft, Den bebyggda 
miljön, Levande vatten och Natur och 
mångfald. 

Under 2012 har sajten Miljöaktuellt 
granskat Sveriges kommuners kli-
matarbete. Gällivare kommun har för-
bättrat sin placering i denna mätning. 

1.5 70 % medborgarnöjdhet med 
tillgänglighet till information och 
service, livsmiljö/boende, trivsel i 
centrum

Hur nöjd medborgarna är med kom-
munens verksamhet mäts i medbor-
garundersökningen som kommunen 
medverkar i vartannat år. I medbor-
garundersökningen får medborgarna 
tycka till om sin kommun och dess 
verksamheter. Ingen undersökning är 
gjord under 2012. Nästa undersök-
ning kommer att genomföras under 
2013. Det arbete som är gjort under 
år 2012 kommer att visas i den kom-

mande undersökningen. 

1.6 Öka antalet kultur och fritids-
aktiviteter i centrum jmf. med 
föregående år

Kulturaktiviteter anordnas kontinuer-
ligt som t.ex. kultursommaraktiviteter, 
kulturfestival. Vi har en stor bredd 
på	arrangemang	där	det	finns	något	
för alla. Vi ska särskilt beakta barn 
och ungdomars rätt till kultur vilket vi 
gör inte minst inom skolans område. 
Kulturveckan och kultursommar 
utgör två viktiga inslag i kommunens 
kulturverksamhet 

Under 2012 har många kulturaktivi-
teter genomförts såsom Kultursom-
mar och Kulturvecka med öppet hus 
tema. En författarturné har genom-
förts i samverkan med kommunerna 
i Kraftfält Norr. Kulturskolan har en 
samverkan med skolor i Polen med 
stöd av SIDA. 
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Medborgare

2.  Den kommunala verksamheten utgår från medborgarnas          
behov och rättigheter

2.1 Förbättra Nöjd Region Index 
NRI, Nöjd Medborgar Index NMI 
och Nöjd Inflytande Index NII 
jämfört med föregående medbor-
garundersökning.

Hur nöjd medborgarna är med kom-
munens verksamhet mäts i medbor-
garundersökningen som kommunen 
medverkar i vartannat år. I medbor-
garundersökningen får medborgarna 
tycka till om sin kommun och dess 
verksamheter. Ingen undersökning är 
gjord under 2012. Nästa undersök-
ning kommer att genomföras under 
2013. Det arbete som är gjort under 
år 2012 kommer att visas i den kom-
mande undersökningen. 

2.2 Antal utarbetade och kom-
municerade servicedeklarationer 
ökar
Kommunledningskontorets samtliga 
enheter har utformat interna servi-
cedeklarationer.	De	finns	utlagda	på	
intranätet och webben för de enheter 
som har externa åtaganden till med-
borgarna. Några enheter har revide-
rat sina servicedeklarationer. Andra 
kommunala verksamheter som har 
publicerade servicedeklarationer 
är Miljö- och Byggkontoret, Ren-
hållningen, Snöröjning, Biblioteken, 
Fritidsanläggningar och förskolan. 

Omvärld
Den sista december 2012 uppgick 
Sveriges folkmäng till 9 555 839 
personer, detta är en ökning med 
0,77%. I Norrbotten ökade befolk-
ningen med 92 personer under året. 
Därav bidrog större kommuner som 
Luleå och Piteå med befolkningsök-
ningar med 479 respektive 136 nya 
medborgare, även Kiruna och Pajala 
ökade sin befolkning med 5 respek-
tive 9 personer. 

Medborgare i Gällivare 
kommun 
Gällivare kommun har, likt många 
andra små kommuner i Norrbottens 

inland, minskat i antal medborgare 
över	tid.	Inflyttningen	i	kommunen	
2012	är	dock	större	än	utflyttningen,	
726	nya	personer	har	flyttat	in	i	kom-
munen	jämfört	med	675	utflyttade.	
Födelseöverskottet är negativt, -74 
personer. Det totala nettot av befolk-
ningsutvecklingen blir under 2012, 
-19 personer eller -0,1%. Vilket är 
det högsta nettot sedan 1993, då 
befolkningen senast ökade. 

Den negativa befolkningsutveckling-
en i Gällivare kommun ger en sämre 
utveckling av skatteintäkterna än om 
befolkningen varit oförändrad eller 
ökat i antal. Det beror på att inkomst-
utjämningssystemets fördelning av 

skatteunderlaget huvudsakligen sker 
utifrån antal invånare. Detta ställer 
Gällivare kommun inför en stor utma-
ning där kommunen ska erbjuda 
en bibehållen kvalitet inom sina 
verksamheter samtidigt som befolk-
ningen minskar och därmed däm-
pas också ökningstakten avseende 
kommunens intäkter från skatter och 
statsbidrag. Detta är dock inte hela 
sanningen eftersom åldersstrukturen 
har en stor betydelse för hur stora 
resurser som behövs och fördelning-
en av dessa.

Befolkningsutveckling
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Befolkningsutveckling, åldersgrupper 

 
År Totalt 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 -79 80+ 

2012 18 307 1 134 2 338 10 510 3 209 1 116 

2011 18 326 1 103 2 436 10 488 3 202 1 097 

2010 18 425 1 110 2 573 10 522 3 163 1 057 

2009 18 533 1 133 2 697 10 534 3 143 1 026 

2008 18 703 1 113 2 843 10 629 3 098 1020 

I tabellen ovan visas Gällivare kom-
muns befolkning fördelat i olika 
åldersgrupper. Trenden har till viss del 
brutits under 2012. Detta i och med att 
förutom att en fortsatt ökning sker av 
äldre (65+) har även en ökning skett 
bland de i arbetsför ålder och de allra 
yngsta. Dock har ett stort tapp skett i 
”skolåldrarna” 7-19 år. En befolknings-
prognos för åren 2013 – 2022 som 

tagits fram för Gällivare kom-
mun förutspår att snittåldern för 
kommunens medelålder kommer 
att öka från 45,0 till 45,3 år fram 
till 2022. En ökning med 255 
personer förutspås att ske bland 
andelen äldre (65 år+) samt 
med 53 personer bland de yngre 
(0-18 år) och totalt sett kom-
mer en minskning ske med -773 
personer bland andelen perso-
ner i arbetsför ålder (19-64 år). 
Ett vikande befolkningsunderlag 
och en hårdare belastning per 
arbetsför kommer att kräva god 
planering för att möta förändrade 
behov bland de olika åldersgrup-
perna.
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Bostadsmarknad
Bostadsmarknaden i Gällivare kom-
mun är fortsatt ansträngd med ett 
begränsat utbud av lägenheter. Enligt 
den senaste medborgarundersök-
ningen som gjorts visar att de mest 
utmärkande för år 2011 var det stora 
missnöjet med bostäder och bo-
stadsplaneringen. Bland ungdomar 
mellan 18-24 år är missnöjet med 
bostäder som störst.  

Bostadsbeståndet i kommunen be-
står	av	4	727	lägenheter	i	flerfamiljs-
hus, i huvudsak hyresrätter, och 4 
780 villor/ småhus. Antalet lägenhe-
ter i det kommunala bostadsbolaget 
(TOP Bostäder AB) uppgår till 1 868 
stycken.	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 rekommen-
derar	att	det	bör	finnas	1-3	%	lediga	
lägenheter i en kommun. Gällivare 
har cirka 0,75 procent lediga lägen-
heter över tid.

Under 2012 färdigställde TOP bostä-
der 43 st lägenheter på Forsheden. 
Lägenheterna beräknas vara klara 
för	inflyttning	i	januari-februari	2013.	
HSB har färdigställt 46 st hyresrätter 
i området Laestadiusparken under 
året. LKAB:s styrelse har tidigare 
beslutat att bygga cirka 200 ersätt-
ningsbostäder fram till år 2015.

Utbildning
En ny skolstruktur på kort- och lång 
sikt håller på att tas fram med avsikt 
att höja kvaliteten i skolans undervis-
ning för att eleverna ska nå högre 
kunskapsmål.

Medborgare

Kultur
Fortsatt planering för ett kulturcentra i 
centrala Gällivare med bibliotek, fritids-
gård, kulturskola, samlingslokaler, bio, 
musiklokaler för unga pågår.

Insatser för trygghet
En basnivå för socialtjänstens arbete 
gällande ”Våld i nära relation” är framta-
gen, som innehåller krav på kompetens, 
handläggningsförfarande, gemensam-
ma handlingsplaner för myndighets-
samverkan, utveckling av insatser mm. 
Samtalsbyrån har från och med 2012 
även icke vålds mottagning för våldsutö-
vare och kan erbjuda både individuell 
och gruppbehandling för män. 

Hemtjänsttimmar hos enskilda med 
pågående insatser i ordinärt boende 
ökar. Även vårdtyngden för enskilda 
ökar det vill säga mer stöd och hjälp 
behövs för att klara sin vardag. Detta 
medför omfördelning av resurser från 
andra verksamheter för att klara en 
kvalitativ vård och omsorg till äldre. 
Utifrån befolkningsutveckling beräknas 
prognos för hemtjänsttimmar öka med 
16 % fram till 2019.

Kvalitativt bättre och mer öppen-
vårdsinsatser samt god sam-
verkan har påverkat att budget 
för placering av barn och unga 
minskat. 

Miljö
Under 2012 har etableringen ett 
luftmätningssystem tagits fram. 
Målet	har	varit	att	hitta	ett	flexibelt	
system	som	kan	användas	på	flera	
platser och som kan ge kunskap 
om hur väl kommunen uppfyller 
kraven gentemot gällande luftkva-
litetsnorm och bedöma behovet 
av ett eventuellt åtgärdsprogram. 
Under 2013 kommer systemet att 
driftsättas och mätdata redovisas.
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Tillväxt och utveckling

Tillväxt och utveckling

Näringslivet och sysselsättningen i Gällivare 
kommun domineras idag av gruvnäringen med 
tillhörande verksamheter. Arbetsmarknaden hål-
ler dock på att expandera, fler företag etableras 
på orten som skapar fler och mer varierande 
arbetstillfällen. 

Gällivares läge mitt i Malmfälten bidrar till att 
fler företag inom gruvservicesektorn väljer 
att etablera sig i här, vilket bland annat 
märks på den stora efterfrågan av indu-
stri- och handelstomter. Arbetslösheten i 
kommunen är idag låg, kommunen har 
ett av de lägsta arbetslöshetstalen i 
Norrbottens län och framtiden ser ljus ut i 
och med expansionen av nya företag på orten. I en 
samlad bedömning är målsättningen helt uppfylld i perspekti-
vet Tillväxt och utveckling.

Teckenförklaring: 

 Helt uppfylld nivå 

 Delvis uppfylld nivå 

 Ej uppfylld nivå 

* Ingen mätning 

 Ekonomi  

MÅL MÅTT 

 3. Samhällsomvandlingen övergår i ett praktiskt 
skede 

 3.1 Utarbetade/påbörjade detaljplaner för 
bostadsområden och offentliga byggnader.                                                                                                                                                       

 4. Offensiv omvärldsbevakning      4.1 Arbeta fram ett systematiskt gemensamt 
arbetssätt för omvärldsbevakning. 

 5.1 Besöksnäringens omsättning ska vara 325 
mkr 2015.  

 5.2 Ökat antal vinteraktiviteter, besöksfrekvens 
och antalet gästnätter ökar.  

 5. En av Sveriges ledande vinterorter  

 5.3 Underhåll av skid-/ skoterspår redovisas. 
 
TILLVÄXT OCH UTVECKLING – EXPANSIVT NÄRINGSLIV 
MÅL MÅTT 

 6.1 Ökad företagarnöjdhet med information och 
verksamhet. 

 6.2 Delta i SKL:s företagsranking. 

 6. Öka antalet nya företag i andra branscher än 
gruvnäringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 6.3 Förbättrad plats med 50 placeringar i Svenskt 
näringslivsranking fram till 2014. 

 

TILLVÄXT OCH UTVECKLING – STRATEGISK SAMHÄLLSPLANERING
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Tillväxt  och utveckling

3. Samhällsomvandlingen övergår i ett praktiskt skede

3.1 Utarbetade/påbörjade de-
taljplaner för bostadsområden 
och offentliga byggnader.                                                                                                                                       

Projekt ”Nya Gällivare” är avslutat. 
Resultatet ligger till grund för en 
revidering av Fördjupad översikts-
plan (FÖP). Detta beräknas vara 
genomfört under 2013. I projektet 
”Nya Gällivare” ingår framtagande av 
Bostadsförsörjningsplan och utveck-
lingsplaner, för de olika bostadsom-
råden som prioriteras i projektet för 
omflyttning	och	nybyggnation	av	bo-
städer. Utvecklingsenheten har tagit 
fram underlag för ytterligare industri- 
och handelstomter som nu är föremål 
för detaljplanläggning.   

4. Offensiv omvärldsbevak-      
ning

4.1 Arbeta fram ett systematiskt 
gemensamt arbetssätt för om-
världsbevakning 

Ett förslag på en ny gemensam 
omvärldsbevakningsprocess är 
framtagen. Beslutet i förvaltnings-
ledningsgruppen är att kommunen 
omvärldsbevakar enligt nuvarande 
modell. Nuvarande modell innebär 
att BAS-nätverket ansvarar för att 
ta fram dokumentet ”Gemensamma 
planeringsförutsättningar” till Scena-
riodagarna. 

5. En av Sveriges ledande  
vinterorter
En särskild satsning med utveckling 
och kommersialisering av Hellner-
stadion och ett regionalt vintersport-
centrum är påbörjad. Arbetet med att 
ta fram en strategi för Gällivare som 
vinterort är ej påbörjat.

5.1 Besöksnäringens omsättning 
ska vara 325 Mkr 2015. 

Uppgifterna för 2012 är tillgängliga 
först i juni 2013. Uppgifterna som 
redovisas i årsredovisningen är från 
år 2011. Rese- och turistindustrin i 
Gällivare kommun omsatte 229 mil-
joner kronor och gav arbete åt 202 
st personer under 2011.
 
5.2 Ökat antal vinteraktiviteter, 
besöksfrekvens och antalet gäst-
nätter ökar. 

Uppgifterna för 2012 är tillgängliga 
först i juni 2013. Uppgifterna som 
redovisas i årsredovisningen är 
från år 2011. Antalet gästnätter har 
minskat från 
436 000 st 2010 till 410 000 st 2011. 
Genomfartsresorna har ökat från 
217 000 st 2010 till 220 000 st 2011. 
Totalt sett har besöksfrekvensen 
minskat om man ser till antalet gäst-
nätter och antal genomfartsresor. 

5.3 Underhåll av skid-/ skoterspår 
redovisas. 

Skidspåren i tätorten pistas dagli-
gen, även under helger. Skoterle-
derna i ytterområdena prepareras 
kontinuerligt vid behov. 
 
6. Öka antalet nya företag i  an-
dra branscher än gruvnäringen 
jmf. med föregående år. 

6.1 Ökad företagarnöjdhet med 
information och verksamhet. 

Näringslivsstrategin är fastställd. 
Ett gemensamt marknadsråd är eta-
blerat för att få ett bredare perspek-
tiv	i	marknadsföringen.	Inflyttnings-
service har startat där kommunen är 
en av parterna.

6.2 Delta i SKL:s företagsranking

Kommunen deltar i SKL:s före-
tagsranking 2012. Resultatet från 
undersökningen beräknas vara klart 
i juni 2013. 

6.3 Förbättrad plats med 50 place-
ringar i Svenskt näringslivsranking 
fram till 2014.

Gällivare kommun förbättrade sin 
plats i Svenskt näringslivsranking 
med 30 placeringar. Det placerar 
kommunen på plats 222 (från 252 år 
2011) bland Sveriges kommuner.



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE16

Omvärld

Arbetsmarknad i Gällivare
År 2012 uppgick den totala öppna 
arbetslösheten i Gällivare kommun 
till 3,7 procent, samma period år 
2011 låg den totala öppna arbetslös-
heten på 3,4 procent och har alltså 
ökat med 0,3 procent. Ungdoms-
arbetslösheten i Gällivare kommun 
har minskat från 5,9 procent 2010 till 
5,4 procent 2011. Gällivare kommun 
hade den sjätte lägsta arbetslös-
heten i Norrbottens län i december 
månad 2012. Riksgenomsnittet för 
arbetslösa personer inskrivna vid 
arbetsförmedlingen var 3,5 procent 
och i Norrbottens län låg andelen på 
3,5 procent. Källa: www.arbetsfor-
medlingen.
se.

Tillväxt  och utveckling

Trots en ökad arbetslöshet föreligger 
svårigheter med att rekrytera medar-
betare till kommunen. Inom barn- och 
utbildnings verksamhetsområden blir 
det svårare att rekrytera medarbetare 
med rätt kompetens. Det har även 
blivit svårare att få tillgång till vikarier. 
Även Service- och teknikförvaltning-
en ställs inför svårigheter med att 
locka och behålla kompetent per-
sonal. Den överhettade marknaden 
på entreprenadsidan innebär även 
påtagliga svårigheter för förvaltning-
en att hålla tidsplaner och budget vid 
upphandling och genomförande av 
planerade projekt.

Kommunen tillsammans med övrigt 
näringsliv	har	tagit	flera	initiativ	för	en	
ökad nyrekrytering av personal, bl.a. 
genom	deltagande	i	flera	mässor	i	
landet. Kommunen har även deltagit 
i Hemvändardagen, där ca 600 be-
sökare tog del av Gällivares samlade 
arbetsutbud. Dessa aktiviteter bottnar 
i företagens stora rekryteringsbehov 
parat med den lokala bristen på 
arbetskraft.

Öppet arbetslösa i Gällivare kommun
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Tillväxt  och utveckling

Pendlare över kommungränsen
Statistik från Statistiska centralbyrån 
visar att arbetspendling sker både ut 
och in i Gällivare kommun. År 2011 
pendlade 1091 personer in i kom-
munen och 602 personer pendlade 
ut. I diagrammet nedan ser man att 
inpendlingsfrekvensen har mer än 
fördubblats mellan åren 2004 – 2011. 
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*I diagrammet avser värden marke-
rade i fet stil antal inpendlare.
Källa: www.scb.se

En del av förklaringen till diagram-
mets	utseende	kan	identifieras	om	
man tittar närmare på gruvnäringens 
utveckling och investeringar i regio-
nen. Statistik för år 2012, avseende 
pendlingsfrekvens,	finns	för	närva-
rande inte tillgänglig. 

Satsningar på kommunikationer 
och infrastruktur
Som ett led i samhällsutvecklingen 
har en större översyn genomförts 
gällande kommunens vatten- och 
avloppsförsörjning. Omvärldsbevak-
ningar har påbörjats för att få idéer 
till moderna och energieffektiva 
fritidsanläggningar.

Bland de många projekt som har 
genomförts under 2012 är investe-
ringarna i Hellnerstadion inför World 
cup i längdskidor ett av de viktigare. 
Service- och teknikförvaltningen 
tillhandahöll en skidstadion av hög 
klass. Andra projekt under året var 
bland annat utbyggnad av bostads-
området Söderbergskullar, färdigstäl-
lande av industritomter, upprustning 
av Sommarvägen och Rajdvägen, 
samt förbättringsåtgärder och asfalte-
ring av Bergetvägen Ullatti. 
Gällivare Flygplats har från och med 
2012 blivit en av Sveriges tio bered-
skapsflygplatser.	Det	innebär	att	flyg-
platsen har en förbättrad tillgänglighet 
för bland annat akuta sjuktransporter, 
polisflyg	och	övriga	räddningsinsat-
ser, under tider då den normalt inte 
är	öppen.	En	ny	flyglinje	på	sträckan	
Kiruna-Gällivare-Luleå blev klar under 
hösten. 



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE18

Intern effektivitet

Intern effektivitet 

Kommunens huvuduppdrag är att bedriva kärnverksamheterna vård, skola 
och omsorg. För att säkerställa kvaliteten i kärnverksamheten och i den 
frivilliga verksamheten arbetar kommunen med en gemensam styrmodell. 
Utöver styrkort med mål, planering och uppföljning innehåller denna även 
metoder för ett systematiskt arbete med processkartläggningar i syfte att 
förbättra de kommunala verksamheterna. Kommunen ska sträva efter att 
arbeta effektivt för att tillgodose medborgarnas behov och rättigheter.

För att attrahera arbetskraft till kommunens verksamheter, öka medarbe-
tarengagemanget och stimulera till ett kontinuerligt förbättringsarbete har 
arbetet med att förbättra de interna processerna påbörjats. I en samlad 
bedömning är målsättningen helt uppfylld i perspektivet Intern effektivitet.

Teckenförklaring: 

 Helt uppfylld nivå 

 Delvis uppfylld nivå 

 Ej uppfylld nivå 

* Ingen mätning 

 Ekonomi 

MÅL MÅTT 

 7. Rätt service till rätt kostnad till medborgarna                                                                                                                                                
 

 7.1 Kvalitetssäkrade processer ska öka. 

 8.1 Verksamhetens kostnad idag/ 
processförbättringar, effektmått med jämförbara 
kommuner redovisas.     
                                                                                                                  

 8.2 Nyckeltal definieras och redovisas.                                                                                                     

 8. Vi bedriver en kostnadseffektiv verksamhet                                                                    
 

 8.3 En gemensam systematik för intern kontroll 
är upprättad. 

 

INTERN EFFEKTIVITET – KVALITETSSÄKRA SERVICE UTAN REALKOSTNADSÖKNINGAR
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Intern effektivitet

7. Rätt service till rätt kostnad 
till medborgarna

7.1 Kvalitetssäkrade processer 
ska öka.

En större översyn av kommunens 
processkarta är påbörjad. Tydligare 
ägardirektiv för de kommunala bola-
gen har utarbetats. Ett arbetssätt för 
en aktiv upplysningsplikt har därmed 
uppfyllts. Inom Socialnämnden har 
bemötandeundersökningar gjorts i 
alla verksamheter. Inom Barn och ut-
bildning pågår kompletteringsutbild-
ning via Lärarlyftet för att öka antalet 
behöriga lärare. 

8. Vi bedriver en kostnadseffek-
tiv verksamhet

8.1 Verksamhetens kostnad idag/ 
processförbättringar, effektmått 
med jämförbara kommuner redo-
visas.    

Effektmåttet mäter resultatet av 
processförbättringarna genom kost-
nadsförändringar för de kommunala 
verksamheterna. Dessa kostnader 
jämförs sedan med riket som helhet. 
Uppgifterna om kostnad för verksam-
heterna tas från SKL:s undersökning 
”Vad kostar verksamheten”. Eftersom 
2012 års uppgifter inte är klar beräk-
nas effektmåttet med uppgifter från 
2010 till 2011. Det blir därmed ett års 
eftersläpning på uppgifterna, men 
över tid blir det en rättvisande bild. 

Effektmått alla verksamheter i 
jämförelse med 2010: Kommunens 
kärnverksamheter 2011 kostade 11 
% mindre än vad de gjorde 2010. = 
effektmåttet är positivt.  

Effektmått alla verksamheter i 
jämförelse med riket: Kommunens 
kärnverksamheter 2011 kostade 15% 
mindre under 2011 i jämförelse med 
riket än vad de gjorde 2010 = effekt-
måttet är positivt.

8.2 Nyckeltal definieras och redo-
visas.

Beslutade nyckeltal för verksamhet 
och ekonomi har utarbetats och lig-
ger i det strategiska styrkortet (kom-
munstyrelsens styrkort). Dessa har 
brutits ned till nämndernas styrkort. 
 
8.3 En gemensam systematik för 
intern kontroll är upprättad.

En systematik för internkontroll 
av verksamheterna har upprättats 
genom framtagandet av dokumentet 
”Styrsystem för intern kontroll” som 
beslutats av Kommunfullmäktige. 

Kostnadseffektiv verksamhet  
 
Effektivisering och utveckling av 
verksamhetens innehåll har präglat 
året. Arbetet med samhällsomvand-
lingen ställer krav på en ”ny” organi-
sation för att möta krav och behov. 
Samhällsomvandlingen kommer att 

belasta den kommunala organisatio-
nen utöver den ordinarie verksamhe-
ten. Därmed måste den kommunala 
organisationen anpassas och dimen-
sioneras så att den klarar av de krav 
som ställs på planering och genom-
förande av samhällsomvandlingen

7-13 maj 2012
Genomför socialförvaltningen 

enkätundersökning om 
bemötande i våra verksamheter

Vi tackar för din medverkan i 
vår undersökning av bemötandet

i våra verksamheter.

Lämna din enkät i 
anvisad brevlåda.

Till dig som
besökande!
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Medarbetare

Som ett led i att göra Gällivare kommun till en attraktiv 
arbetsgivare är den politiska målsättningen att verka för 
nöjda och motiverade medarbetare. Det är en förutsätt-
ning för att kunna attrahera morgondagens arbetskraft 
och säkerställa framtidens personalförsörjning.

Förbättringsarbetet har påbörjats och ambitionen är att 
få ett bättre resultat i nästkommande medarbetarenkät. 
Sjuktalen ökade under 2012 och resultaten av medar-
betarenkäten visar att kommunen har många förbättringsområ-
den att arbeta med under 2013. I en samlad bedömning är målsättningen delvis 
uppfylld i perspektivet Medarbetare.

9. Nöjda och motiverade medar-
betare

9.1 Medarbetarindex på minst 3,7 
i medarbetarnöjdhet med ledar-
skap, inflytande och delaktighet, 
kompetensutveckling, arbetsin-
nehåll och trivsel, arbetsmiljön 
sammantaget. 

Medarbetarnöjdheten minskade 
från 3,62 indexpoäng 2009 till 3,46 i 
indexpoäng 2011. Ingen undersök-
ning har gjorts under 2012. Nästa 
undersökning sker under 2013.

Åtgärder för att förbättra medarbe-

Teckenförklaring: 

 Helt uppfylld nivå 

 Delvis uppfylld nivå 

 Ej uppfylld nivå 

* Ingen mätning 

 Ekonomi 

MÅL MÅTT 

 9. Nöjda och motiverade medarbetare                                                                                          9.1 Medarbetarindex på minst 3,7 i 
medarbetarnöjdhet med ledarskap, inflytande och 
delaktighet, kompetensutveckling, arbetsinnehåll och 
trivsel, arbetsmiljön sammantaget.  
 

 9.2 Minskat sjuktal jmf. med föregående år. 
 

MEDARBETARE – KOMMUNEN ÄR EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

tarnöjdheten	pågår	och	finns	med	
i förvaltningarnas och enheternas 
handlingsplaner. För att kunna höja 
medarbetarnöjdheten är följande 
förbättringsområden prioriterade: 
konkurrenskraftig personalpolitik 
samt en attraktiv arbetsgivare. Inom 
socialförvaltningen har all personal i 
långtidspoolen erbjudits anställning 
om 100%. Anställda undersköter-
skor som saknar formell utbildning 
erbjuds utbildning inom vård- och 
omsorg på gymnasienivå.

9.2 Minskat sjuktal jmf. med före-
gående år

Kommunens sjuktal har ökat från 6,2 
år 2011 till 6,7 år 2012. 

Värdegrund
All verksamhet ska vila på kom-
munens gemensamma värdegrund. 
Värdegrundsarbetet har pågått 
under 2012 och fortsätter. 

Ledorden i värdegrunden är:
Mångfald – Vi ser olikhetens styrka 
och möjlighet i verksamheten, i 
organisationen och i samhället. Vårt 
bemötande ska präglas av respekt 
för varandra.
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Effektivitet – Vi ger rätt service, till 
rätt kvalitet med ansvarsfullt utnytt-
jande av våra resurser.

Nyskapande – Vi är innovativa och 
alla vågar tänka nytt.

Attraktivitet – Ett mångkulturellt 
samhälle i naturskön miljö med en 
infrastruktur som erbjuder närhet till 
arbete, service och fritid.

Strategiskt personalprogram 
Det strategiska personalprogram-
met ska fungera som utgångspunkt i 
allt personalarbete och omfattar alla 
anställda i Gällivare kommun samt 
kommunala bolag. Programmet be-
skriver den politiska viljeinriktningen 
med övergripande, långsiktiga stra-
tegier inom följande fem områden:
•	 medarbetare
•	 arbetsmiljö, hälsa och samver-

kan
•	 kompetensförsörjning
•	 lönestrategi
•	 lika rättigheter och möjligheter

Som en del i implementeringen av 
programmet skickades det hem till 
all personal och en föreläsning på 
temat medarbetarskap och värde-
grund genomfördes där merparten 
av kommunens medarbetare deltog. 
Arbetet med det strategiska perso-
nalprogrammet fortsätter med att 
stöddokument inom varje område 
tas fram.

Arbetsmiljö, hälsa och samver-
kan 
Det lokala samverkansavtalet 
Arbetsmiljö, hälsa och samverkan 
i Gällivare kommun är påskrivet av 
alla fackliga organisationer. Under 
året har förankring skett och arbetet 
med att tillsätta samverkansgrupper 
på alla nivåer har fortsatt. 

Under 2012 genomfördes två 
grundutbildningar om totalt fyra 
dagar i arbetsmiljö för nya chefer 
och skyddsombud. En utbildning 
om skyddsombudsrätt har också 
genomförts. 

När	skyddsombuden	firade	100	
år bjöds alla skyddsombud på en 
föreläsning med lyckoaktivisten Erik 
Fernholm. Totalt deltog 80 av Gäl-
livare kommuns cirka 120 skydds-
ombud.

Under 2012 beslutade kommunfull-
mäktige om en ramökning att använ-
das för arbetsmiljöåtgärder. Aktivite-
ter för att främja en god arbetsmiljö 
har genomförts på alla förvaltningar.

Kompetensutveckling 
Gällivare kommun har deltagit i 
projektet Lärande i Samverkan 
(LiSA). Under 2012 har kommunens 
medarbetare deltagit vid olika tillfäl-
len, bland annat om ledarskap och 
rehabilitering. Projektet avslutades i 
juli 2012.

Obligatorisk sjukredovisning
Total sjukfrånvaro i procent av sam-
manlagd ordinarie arbetstid (alla 
månadsavlönade).

   

Total sjukfrånvaro i procent av samman-
lagd ordinarie arbetstid uppdelat per 
förvaltning.

 2010 2011 2012 
Total 
sjukfrånvaro 5,9 6,2 6,7 
– varav långtids-           
sjukfrånvaro *                     35,9 37,6 36,0 
upp till 29 år 5,8 4,4 5,3 
30-49 år 5,7 6,2 6,3 
Över 50 år 6,1 6,5 7,2 
Kvinnor 6,1 6,4 7,0 
Män 5,1 5,5 5,4 
* Den andel av sjukfrånvaron som avser 
frånvaro under en sammanhängande tid av 
60 dagar eller mer.  

 

Förvaltning 2010 2011 2012 
Barn- utbildning och 
kulturförvaltningen 

4,2 4,5 5,0 

Kommunlednings-
kontoret 

4,3 6,3 4,2 

Service- och 
teknikförvaltningen 

4,5 4,8 4,4 

Socialförvaltningen 7,8 7,8 8,6 

 

Det forsknings- och utvecklings-
projekt, Hållbar Rehabilitering KL 
som Gällivare kommun har deltagit i 
sedan 2010 har avslutats i juni 2012. 
I december 2012 har Kommunstyrel-
sens personalutskott antagit styrdo-
kument för rehabilitering i Gällivare 
kommun. Till styrdokumentet skall 
stöddokument för chefer utformas, 
det arbetet fortsätter under 2013.
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Tillsvidareanställda 2010 2011 2012 

Kvinnor  1189 1182 1171 

Män  266 249 256 

Totalt  1455 1431 1427 
Omräknat till 
årsarbetare*    

BUoK 422 415 398 

KLK 87 86 98 

Soc 724 719 716 

SoT 161 154 165 

Totalt 1394 1374 1377 
Tidsbegränsat 
anställda    

Personer 190 253 249 

Årsarbetare 170 228 225 

Timanställda    

Årsarbetare* 169 192 138 
*Med årsarbetare avses del- och 
heltidsanställningar omräknat till heltider. 
 

82,1 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna är kvinnor vilket är en 
minskning med 0,5 procentenheter sedan 2011. Antalet tillsvidareanställda i 
Gällivare kommun har minskat med 4 personer. 
I december 2012 hade 249 personer en tidsbegränsad anställning med 
månadslön, det är en minskning med 4 personer jämfört med 2011. Timan-
ställda medarbetare har under året arbetat i en utsträckning som motsvarar 
138 årsarbetare. 2012 hade Gällivare kommun totalt 1740 årsarbetare. Det 
är en minskning med 54 årsarbetare jämfört med 2011. 

Åldersstruktur
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792 av 1 427 medarbetare är över 50 år. 
Det innebär att över hälften av de anställda 
i Gällivare kommun går i pension inom en 
femtonårsperiod. 30 personer avgick med 
ålderspension under 2012. 

I december 2012 var medelåldern bland 
Gällivare kommuns tillsvidareanställda 49,5 år 
jämfört med 49,2 år 2011.
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Deltidsanställda och sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda var 96,5 
procent och har därmed ökat med 0,5 procentenheter sedan 2011.
Andelen deltidsanställda i procent av de tillsvidareanställda kvinnorna 
respektive männen.

12%
12%

11%

8%

6%

5%

2010 2011 2012

Kvinnor Män

 11 % av alla tillsvidareanställda kvinnor arbetar deltid och 5 % av alla 
tillsvidareanställda män arbetar deltid.
Detta innebär en minskning med en procentenhet inom båda grupperna. 

Löner
2012 var kvinnors medellön i procent av männens 91,7 procent jämfört med 
91,8 procent 2011. Gällivare kommun gör lönekartläggningar med stöd av 
MIA (Marknad Individ och Arbete). I den analys som genomfördes 2012 såg 
arbetsgivaren inte några osakliga löneskillnader som beror på kön inom de 
olika yrkesgrupperna. 

Hälsofrämjande aktiviteter och friskvård 
I	Gällivare	kommun	finns	det	115	hälsoinspiratörer	fördelat	på	nästa	alla	
arbetsplatser. Under 2012 har hälsoinspiratörerna haft fyra halvdagsträffar 
med föreläsningar, aktiviteter och erfarenhetsutbyte. Företagshälsan 
har anlitats för att genomföra en grundutbildning i två steg för 35 nya 
hälsoinspiratörer.

Medarbetarna i Gällivare kommun har tillgång till gratis bad i kommunens tre 
simhallar samt möjlighet till fri styrketräning. Av landsbygdens subventioner 
finns	avtal	bara	kvar	med	Bergens	IF,	9	medarbetare	tränar	i	Skaulo/
Puoltikasvaara. 

 
Antal tillfällen 2011 2012 

Bad 4651 4114* 
Styrketräning 7903 7251* 
* Minskningen beror bland annat på att Välkommaskolans personal från och 
med 2012 inte tillhör Gällivare kommunen som arbetsgivare. 

 

Trivselpengen 300-kronan syftar 
till att främja gemensamma 
aktiviteter och stärka vi-andan i 
Gällivare kommun. 51 procent av de 
månadsanställda nyttjade 300-kronan 
under 2012, vilket är exakt lika stor 
andel som under 2011. Nytt för året 
var att även alla semestervikarier 
erbjöds att ta del av kommunens 
personalförmåner, även de som inte 
uppfyllt kriterierna om att ha jobbat 
tre månader.

Frisktal och sjukdagar
Med frisktal redovisas hur 
många procent av tillsvidare- och 
tidsbegränsat anställda med 
månadslön som haft 0-7 sjukdagar 
under 2012. 

Förändringen innebär att det är färre 
medarbetare som haft mindre än 8 
sjukdagar under 2012 jämfört med 
2011. Frisktalet har alltså minskat 
med 4,2 procentenheter.

  2011 2012 
0 dagar 34,6 33,3 
1-7 dagar 28,1 25,2 
   
Totalt 0-7 
dagar 62,7 58,5 
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Ekonomi

Bedömningen av kommunens finansiella situation 
grundar sig på flera aspekter. Kommunen kan inte 
enbart fokusera på resultatet. Andra lika viktiga as-
pekter är utvecklingen på lång sikt, riskförhållanden 
samt kommunens förmåga att styra och kontrol-
lera den ekonomiska utvecklingen. Bedömningen 
måste även göras utifrån kommunkoncernens 
perspektiv. I en samlad bedömning är målsätt-
ningen delvis uppfyllt i perspektivet Ekonomi.

  EKONOMI – ÄNDAMÅLSENLIG OCH KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET

Teckenförklaring: 

 Helt uppfylld nivå 

 Delvis uppfylld nivå 

 Ej uppfylld nivå 

* Ingen mätning 

 Ekonomi 

MÅL MÅTT 

 10. Resursfördelning som utgår från 
relevanta nyckeltal                                                                   
 

 10.1 Verksamhetsresultat i förhållande till 
framtagna nyckeltal redovisas.  
 

 10.2 Jämförelser med andra kommuner ökar. 
Verksamhetsmått:   

 11.1 Täckningsgraden på den skattefinansierade 
verksamheten ökar jmf med föregående år.  

 11.2 Medarbetarnas sjuktal minskar.  

 11.3 Anläggningstillgångar och byggnader ska 
underhållas så att livslängden optimeras.  

Finansiella mått:  

 11.4 Resultatet skall minst motsvara 0,5 % av 
skatter o bidrag 

 11.5 Finansieringen av investeringar skall över 
tiden ske med egna medel.  

 11.6 Oförändrad utdebitering av kommunalskatt 
under planeringsperioden 2012-2014.  

 11. Vi hushåller med resurser                                                                                                                            
 

 11.7 Avsättning till pensionskapitalplaceringar 
på minst 6 mkr/år.                                                                                                             
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10. Resursfördelning som utgår 
från relevanta nyckeltal

10.1 Verksamhetsresultat i 
förhållande till framtagna nyckeltal 
redovisas. 

En rutin för hur täckningsgraden på 
den	skattefinansierade	verksamheten	
ska redovisas är framtagen. 
Socialnämnden har tagit fram en 
metod för att redovisa utförd tid inom 
hemtjänsten. 

10.2 Jämförelser med andra 
kommuner ökar.

Under 2012 har kommunen varit 
med i Kommunkompassen som 
undersöker kommunens inre arbete. 
I undersökningen jämförs kommunen 
med andra deltagande kommuner. 
Gällivare kommun deltar även i 
SKL:s undersökning INSIKT som är 
en servicemätning av kommunens 
myndighetsutövning. 

11. Vi hushåller med resurser

11.1 Täckningsgraden på den 
skattefinansierade verksamheten 
ökar jmf med föregående år.

En rutin för hur täckningsgraden 
ska redovisas är framtagen. 
Täckningsgraden mäter hur stor del 
av	kostnaderna	som	finansieras	av	
avgifter och intäkter. Redovisning 
av täckningsgraden sker inte i alla 
nämnder och styrelser. Politiska 
beslut om att täckningsgraden ska 
öka	på	den	skattefinansierade	
verksamheten exempelvis i höjda 
avgifter saknas och måluppfyllelse 
kan då ej nås.

För 2012 har täckningsgraden inom 
vård och omsorg ökat från 11,9 till 
13,2 procent. För sim- och sporthallar 
har den ökat från 40 till 41 procent 
och för barnomsorgen har den 
minskat från 17,8 till 16,7 procent.

11.2 Medarbetarnas sjuktal 
minskar.

Kommunens sjuktal har ökat från 6,2 
år 2011 till 6,7 år 2012.

11.3 Anläggningstillgångar och 
byggnader ska underhållas så att 
livslängden optimeras.

Underhållsplaner följs för att 
optimera livslängden.

11.4 Resultatet skall minst 
motsvara 0,5 procent av skatter o 
bidrag.

Resultatet blev 3,4 procent av skatter 
och bidrag.

11.5 Finansieringen av 
investeringar skall över tiden ske 
med egna medel

Investeringar har skett med egna 
medel under 2012.

11.6 Oförändrad utdebitering 
av kommunalskatt under 
planeringsperioden 2012-2014.

Utdebiteringen för 2012 har varit 
oförändrad.

11.7 Avsättning till 
pensionskapitalplaceringar på 
minst 6 Mkr/år.    

Under 2012 har 6 Mkr avsatts till 
pensionskapitalplaceringar.                                    

Årets resultat för kommunen uppgick 
till +33,4 miljoner kronor (Mkr), 
vilket var 29,2 Mkr bättre än budget. 
Med de investeringsambitioner 
som för närvarande föreligger 
krävs dock starka resultat för att 
klara	av	att	egenfinansiera	dessa.	
Årets investeringar i kommunen 
uppgick till 76,1 Mkr, vilka helt 
självfinansierades	med	vårt	
driftöverskott samt av likvida medel. 
För kommunkoncernen uppgick 
resultatet till +3,9 Mkr medan 
investeringarna uppgick till 146,4 
Mkr.

Resultaten för bolagen inom 
koncernen uppvisar oroande 
låga nivåer. Trots att kommunen 
nu är skuldfri så har de totala 
förpliktelsebeloppen ökat, med 57,6 
Mkr till 1 724,7 Mkr, som följd av 
ökad pensionsskuld och kommunala 
borgensåtaganden till de kommunala 
bolagen.
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Omvärld
Kommunernas resultat före extraordinära poster visar på ett överskott på 14 
miljarder kronor, vilket är en ökning med 5,2 miljarder jämfört med år 2011. 
Årets resultat, som även innehåller extraordinära poster, ökar med 5,1 miljar-
der, från 9,4 till 14,5 miljarder.
För år 2012 har till kommuner och landstingen tillsammans återbetalats sjuk-
försäkringspremier för åren 2007-2008 om tillsammans drygt 11 miljarder. 
För år 2012 redovisar cirka 93 (86) procent av kommunerna positiva resultat 
före extraordinära poster. Värden inom parentes avser år 2011.
Andelen kommuner som har ett resultat på 500 kronor eller mer per invånare 
ökar också. År 2012 uppgår andelen till 76 procent, jämfört med 2011 då det 
var 64 procent av kommunerna som redovisade sådana överskott. 
Andelen	kommuner	som	visar	ett	finansiellt	netto	på	minus	500	kronor	per	
invånare eller lägre uppgår 2012 till 13 procent, motsvarande andel år 2011 
var ca 9 procent.
Det genomsnittliga resultatet, exklusive extraordinära poster, per kommun 
uppgår till ca 1 475 (930) kronor per invånare, Gällivare 1 830 (1 406) kronor 
per invånare. Gällivare ligger ca 20 % över genomsnittet. Gällivares resultat 
i relation till jämnstora kommuner(18 000-20 000 inv) ligger ca 64 % över 
genomsnittet.

Inför år 2013 höjs den totala kommunalskatten (primärkommunal och lands-
tingsskatt) i 140 kommuner och i 7 kommuner sänks den. Den primärkom-
munala utdebiteringen i Gällivare är 22,55 kr per skattekrona för år 2013, en 
ökning med 0,22 kr p g a skatteväxling med landstinget avseende kommu-
nernas övertagande av hemsjukvården. Lägst primärkommunal utdebitering 
har Solna med 17,12 kr per skattekrona. (Källa: SCB)

Ekonomisk översikt och analys

Årets resultat 
Kommunen redovisar för 2012 ett positivt ekonomiskt resultat på 33,4 Mkr (1 
830 kr/inv.). Det redovisade resultatet är ca 29,2 Mkr bättre än det ursprung-
ligen budgeterade resultatet. I resultatet ingår av- och nedskrivningar om ca 
42,7 Mkr, samt jämförelsestörande poster om 33,5 Mkr. Det är nu elfte året i 
följd som kommunen redovisar ett positivt ekonomiskt resultat. De senaste 5 
årens resultat visas i nedanstående diagram.

Årets resultat
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*Under 2010 Utgick ett tillfälligt konjunkturstöd om 18 Mkr och 2012 erhölls 
retroaktiva ersättningar om tot 33,5 Mkr.
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En annan viktig aspekt för resultatet 
är hur det står sig mot intäkterna i 
form av skatter och bidrag. Detta ger 
en indikator på hur väl kommunen 
klarar sig på de medel som inte är 
taxefinansierade.	Nedan	visas	resul-
tatet åren 2009-2012 i % av skatter 
och bidrag per år.

Resultat i % av skatter och bidrag
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Bortsett från de retroaktiva ersättningarna 2012, hade resultatet i % av skat-
ter och bidrag varit 0 %.

Balanskrav
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans 
för kommuner och landsting. Underskott som uppkommit under ett enskilt 
räkenskapsår skall återställas inom de
närmast tre följande åren. Kommunen uppfyller kommunallagens balanskrav 
och har inget underskott att täcka från tidigare år.

Avstämning mot kommunallagens balanskrav

  2012      2011            2010
Årets resultat före extraordinär poster 33,4 25,8 45,1
Avgår samtliga realisationsvinster -1,8 -6,9 -3,6
Avsättningar för omstruktureringar* 0,0 -3,9 0,0
Återföring omstrukturering (nedskr skolor) 0,0 0,0 0,0
Avsättning till pensionsreserv 1) -31,6 -15,0 -41,5
Justerat resultat, Mkr 0,0   0,0    0,0

*) Avser avsättning för omstruktureringskostnader som följd av pågående anpassningsåtgärder inom Barn-, 
utbildnings- och kulturnämndens område, samt avvecklingsfastigheter.

Saldo ackumulerade avsättningar vid avstämning av kommunallagens balanskrav, Mkr:
Avsättningar för omstruktureringskostnader -11,5
Avsättning till pensionsreserv -141,8
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Budgetavvikelser
En förutsättning för en ekonomi i balans är god budgetföljsamhet i verksam-
heterna. 2012 års avvikelser i nämnderna har främst kunnat hanteras tack 
vare	att	skatteintäkterna	blev	lite	högre,	finansnettot	även	det	något	bättre	
samt att retroaktiva ersättningar erhölls under året. Budgetavvikelsen för 
nämnderna blev – 3,9 Mkr. Kommunstyrelsen redovisade en budgetavvikelse 
på	+0,2	Mkr.	Lapplands	kommunalförbund	(LKF)	fick	ett	överskott	på	0,6	
Mkr. Service- och Tekniknämnden (SOT) redovisade – 2,3 Mkr på den skat-
tefinansierade	verksamheten	medan	ett	positivt	resultat	om	+1,1	Mkr	redo-
visades inom affärsverksamheten. Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 
redovisade en budgetavvikelse på -5,4 Mkr. Socialnämnden redovisade + 
2,0 Mkr. Övriga nämnder visade sammantaget -0,1 Mkr.  Det ska noteras att 
Socialnämnden respektive Barn-, utbildnings- och kulturnämndens budget 
under året förstärktes med 4,6 Mkr respektive 2,5 Mkr.

Nettokostnader 

Ekonomi

 Budgetavvikelse nämnderna/styrelse (tkr) Prognos Bokslut
2012-08-31 2012

Kommunfullmäktige -250 -391
Revision 0 72
Valnämnd 10 24
Överförmyndarnämnd 0 227
Kommunstyrelse 0 172
LKF 0 555
Service o Teknik nämnd, skattefinansierad -1 900 -3 245
Service o Teknik nämnd, försörjningsstöd -300 941
Service o Teknik, affärsverksamh 0 1 145
Barn-,utbildning och kulturnämnd -2 945 -5 399
Socialnämnden -2 000 1 983
Kommungemensamma kostnader 32 539 30 443
Avskrivningar / Kostnader 5 030 3 582
Avskrivningar / Intäkter 0 557

AVVIKELSE NÄMNDER/STYRELSE 30 184 30 666
Finans 500 1 443
Skatter/statsbidrag 7 048 1 262

ÅRETS RESULTAT 37 732 33 371

Nettokostnaderna har ökat med 
5,3 Mkr ( 0,6 %) jämfört med 2011. 
Nettokostnaderna är beräknade 
före av- och nedskrivningar och före 
finansnetto.	De	senaste	fem	åren	
har nettokostnaderna ökat med 2,5 
% medan skatteintäkterna ökat med 
3,7 %.

Verksamhetens nettokostnader exkl. 
avskrivningar
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Avskrivningar
Avskrivningar om 42,7 Mkr har belastat resultatet år 2012, vilket var 3,6 Mkr 
mindre än budget.

Skatteintäkter och utjämning
Skatte- och statsbidragsintäkterna utgör den största delen (77 %), av kom-
munens samlade intäkter. De har ökat med 15,1 Mkr i förhållande till år 2011. 
De bokförda skatteintäkterna för året blev 2,1 Mkr högre än vad som budge-
terats. Denna förändring mot budget beror främst på prognostiserat positiv 
slutavräkning för 2011 och 2012, beroende på förväntat högre skatteunderlag 
än utbetalat enligt fastställda uppräkningsfaktorer.

Skatte- och statsbidragsintäkter
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Bidrag
Bidrag från Staten och statliga myndigheter, som inte ingår i kommunens ge-
nerella statsbidrag och direkt tillfaller verksamheterna, uppgick till 76,0 Mkr. 
Driftbidrag från EU uppgick till 0,6 Mkr. 

Finansnetto
Finansnettot,	dvs	skillnaden	mellan	finansiella	kostnader	och	intäkter	upp-
gick 2012 till + 4,1 Mkr. Det är sjätte året i följd som kommunen redovisade 
ett	positivt	finansnetto.	Detta	är	ca	1,4	Mkr	bättre	än	budgeterat.	Avvikelsen	
från	budgeterat	finansnetto	består	av	utdelning	på	pensionskapitalplaceringar	
som	svarar	för	0,7	Mkr	av	finansnettot,	något	lägre	inlåningsränta	än	kalky-
lerat, samt borgensavgifter och ränteintäkter från kortfristiga placeringar av 
överskottslikviditet.

Känslighetsanalys
Kommunen riskerar alltid att råka ut för omvärldsförändringar som huvudsak-
ligen ligger utanför kommunens kontroll. I nedanstående tabell visas genom 
en	känslighetsanalys	hur	olika	förändringar	påverkar	kommunens	finansiella	
resultat.

Förändring    Kostnad/intäkt (Mkr)
Förändrad utdebitering med 1 kr   +/- 40,8
Generella statsbidrag med 1 %   +/- 1,2
Löneförändring med 1 %   +/- 6,7
Ränteförändring med 1 %   +/- 1,0
Bruttokostnadsförändring med 1 %  +/- 5,5
Förändrat innevånarantal 100 personer  +/- 5,1
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Eget kapital
Det egna kapitalet ökade med 33,4 
Mkr till 746 Mkr under 2012. Det 
egna kapitalet utgörs av tillgångarna 
minus skulderna.

Eget Kapital
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Nyckeltalet rörelsekapital (omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder) 
uppvisar liksom föregående år ett positivt värde. Rörelsekapitalet ökade med 
0,4 Mkr till 135,6 Mkr. Kommunen disponerar även en checkkredit om 50 Mkr, 
vilken inte inräknats i rörelsekapitalet.
Anläggningskapitalet (anläggningstillgångar minus långfristiga skulder) ökade 
under 2012 med 35,5 Mkr till 613,3 Mkr.

Eget kapital
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Investeringar
Kommunen har under 2012 genomfört bruttoinvesteringar om ca 76,1 
Mkr	vilka	i	sin	helhet	var	självfinansierade.	Av	investeringarna	har	3,6	
Mkr	finansierats	med	investeringsbidrag.	Nedan	redogörs	för	de	totala	
investeringar 2008-2012 samt de större investeringsprojekten som pågått 
under 2012.

Bruttoinvesteringar 
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Större investeringsprojekt (mkr)

Projekt Redovisning Total 

  2012 t.o.m. 2012 Budget 

Markförvärv ex åldreboend 8,0 8,0 14,0 

Lapland Airport Utveckling 2,6 32,5 47,3 

Tallbackaskolan moduler 0,8 0,9 15,1 

Mariaskolan moduler 0,2 0,2 3,4 

Skidstadion etapp 2 8,3 9,5 10,0 

Vuoskonjindustritomter område 1 3,7 6,1 6,4 

Sommarvägen 5,4 5,6 5,3 

Rajdvägen gata 5,2 5,2 5,1 

Äldreboende 1,0 1,3 7,1 

  35,1 69,2 113,7 
 

Försäljningar
Kommunen har under året sålt 
anläggningstillgångar för 1,8 Mkr.

Soliditet
Kommunens soliditet minskade 
under år 2012 från 73,9 % till 
72,2 %. Då även de så kallade 
”ansvarsförbindelserna” avseende 
den ”gamla” pensionsskulden 
medräknas blir soliditetsmåttet en 
höjning från 4,7 % till 7,1 %, detta 
på grund av att eget kapitalet ökade 
procentuellt mer än pensionsskulden. 

Soliditet
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Likviditet
Likviditeten, betalningsförmågan på kort sikt, har under året ökat 
med 7,3 Mkr till 112,1 Mkr. I angivna likviditetsmått har inte inräknats 
checkräkningskredit om 50 Mkr. 
Investeringsvolymen har ökat med 125 % jämfört med förra året samt 
att kortfristiga fordringar minskat med 20 Mkr. Detta vägs dock upp 
likviditetsmässigt av resultatnivån exklusive avskrivningar

Anläggningslån
Kommunen har för närvarande ingen låneskuld.

 Borgensåtaganden 2012-12-31 2011-12-31 Förändr %

TOP Bostäder AB 371 773 334 918 11,0%
Gällivare Energi AB 650 250 641 143 1,4%
Kommunalt förlustansvar för egnahem 6 024 7 022 -14,2%
Summa kommunala borgensåtaganden 1 028 047 983 083 4,6%  

Infriade borgensförbindelser
Under 2012 har inga borgensförbindelser infriats.

Pensionsskuld
Pensionsskulden har ökat med 12,7 Mkr, varav ansvarsförbindelserna har 
ökat med ca 7,8 Mkr och den skuldförda delen har ökat med 4,9 Mkr, och 
uppgår nu till 696,6 Mkr. 

Pensionsskuld

17,4 17,5 18,2 16,6 21,4

592,3
615,1 598,8

667,4 675,2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012
ÅR

Mkr

Skuld Ansvarsförbindelse



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 33

Ekonomi

Totala förpliktelser: 
Låneskuld, borgensåtaganden och pensionsskuld per invånare.

Totalt förpliktelsebelopp per invånare
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2012 2011 2010 2009 2008
Pensionsförpliktelse i 
balansräkningen 21,4 16,6 18,2 17,5 17,4
Pensionsförpliktelse som 
ansvarsförbindelse 675,2 667,4 598,8 615,1 592,3
Summa 
pensionsförpliktelser 696,6 684,0 617,0 632,6 609,7
Finansiella 
pensionstillgångar * -141,0 -124,1 -120,0 -105,8 -84,3

Återlånade medel 555,6 559,9 497,0 526,8 525,4

* Marknadsvärde

Pensionsförpliktelser och pensionsmedel, inkl latent löneskatt, Mkr

Pensionskapitalplaceringar
Sedan år 1998 har kapitalplaceringar 
gjorts för att försäkra tillgången 
på kapital för framtida 
pensionsutbetalningar under de 
år då dessa utbetalningar annars 
skulle komma att utgöra en för 
stor belastning på den kommunala 
verksamheten. 2012 blev ett mycket 
bra år för pensionsportföljen. Den 
totala portföljen ökade i värde med 
ca 10,9 Mkr. Detta motsvarar en 
avkastning på +8,7 % vilket var 4,4 
procentenheter bättre än index. 
De stora bidragande orsakerna till 
portföljens meravkastning var den 
starka utvecklingen för innehavet i 
den globala räntefonden Templeton 
samt den relativa övervikten i 
svenska aktier istället för globala 
aktier.
Sedan start har den totala portföljen 
givit en årlig avkastning på 5,2 
procent vilket är lika med portföljens 
jämförelseindex. Det bokförda värdet 
på portföljen uppgår 2012 till 121,5 
Mkr och marknadsvärdet uppgår till 
141,0 Mkr. 
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Tillgångsslag och avkastning för förvaltade pensionsmedel.
Gällivare kommun har fr.o.m. år 1998 t o m år 2012 gjort 
pensionskapitalplaceringar, om nominellt 91,7 Mkr, för att möta framtida 
utbetalningar av pensioner. Värdeökningen sedan uppföljningens start 
uppgår till 49,3 Mkr.

Placeringarnas fördelning och avkastning per 2012-12-31

Tillgångsslag Marknadsvärde Andel  Avkastning %
Räntebärande tillgångar   71,9 Mkr   51,0    8,6
Aktier   48,5 Mkr   34,4  11,4
Alternativa investeringar   20,6 Mkr   14,6    3,6
Totalt portföljen 141,0 Mkr 100,0    8,7

Tryggande av pensionsförpliktelser genom försäkring
Under åren 2002 t o m år 2012 har förmånsbestämda delar av pensionsavtalen bortförsäkrats, för vilket premier till ett 
sammanlagt belopp om 50 184 828 kronor erlagts. Varav premierna för 2012 uppgick till 6 646 900 kronor.

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.

 

100% Expandum Lapplands kommunalförbund
100% Inlandsbanan
60% Folkets Husföreningar 
50% Lule älvdal

Kalix älvdal
Råne älvdal
IT Norbotten AB
Leader Polaris
Länstrafiken
Kommuninvest ekonomisk föreningÖverförmyndarnämnden

Kommunens koncernföretag

Kommunkoncernen

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

Socialnämnden
Valnämnden

Barn-,utbildnings och

Samägda företag utan Kommunala
betydande inflytande entreprenader

Kommunens nämnder

Kommunens samlade verksamhet

kulturnämnden

Miljö- och Bygg
Service och tekniknämnden

Kommunfullmäktige
Revision

Kommunstyrelsen

Kommunala uppdragstagare

Kommunens samlade verksam-
het
En översikt över kommunens 
samlade verksamhet visas ovanför. 
Gällivare kommun är moderbolag 
i en s.k. äkta bolagskoncern där 
de helägda dotterbolagen ingår. 
För	definition	av	ord	och	begrepp	
hänvisas till sidorna 48-49.

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

Matlaget i Gällivare AB fortsätter sitt arbete att 
anpassa verksamheten till våra kunders behov 
och den samhällsutveckling som pågår i Gällivare 
kommun. Produktionsanpassning, kundbehov och 
trasportlösningar är ständigt återkommande sådana 
anpassningar som måste göras för att ha verksamheten 
i balans. 

Kraftvärmeverket är den största investeringen i 
Gällivare Energi AB:s historia och tryggar under 
överskådlig framtid fjärrvärmeförsörjningen och 
elproduktionen i kommunen. Investeringen påverkar 
finansiellt	verksamheten	i	form	av	ökade	ränte-	och	
leasingkostnader. För koncernen som helhet bidrar detta 
till ökade intäkter för ägaren i form av borgensavgifter 
men även en risk i form av det borgensåtagandet som 
uppgår till ca 679 Mkr. Gällivare Energi ger kommunens 
invånare trygg värmeförsörjning, säker leverans och med 
en kontrollerad miljöpåverkan.

TOP bostäders största, mest kostsamma och för 
koncernen viktiga projekt under året är uppförandet 
av 43 nya bostäder på området Forsheden. Under de 
senaste åren har TOP bostäder inte haft några vakanta 
inflyttningsklara	lägenheter,	vilket	också	visat	sig	genom	
att	ofta	fler	än	hundra	personer	anmält	intresse	varje	
gång en lägenhet i Gällivare blivit uppsagd.

Detta år gör bolaget ett planerat negativt resultat 
på grund av att reavinst, vid försäljning av ett 
bostadsområde i slutet av år 2011, nyttjats till extra 
underhållsåtgärder samt till viss direktnedskrivning av de 
43 nyproducerade lägenheterna.

Taxekostnaderna utgör den största kostnadsmassan i 
bolaget, ca en tredjedel av samtliga kostnader, varför 
vi fortsätter arbeta med besparingar/energibesparingar 
främst inom dessa områden. I övrigt har bolaget 
under året arbetat enligt beslutad investerings- och 
underhållsplan.

Mer information om väsentliga händelser för de 
kommunala	bolagens	verksamhet	under	2012	finns	på	
sidorna 107-117.
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Kommunkoncernens ekono-
miska ställning och 
utveckling

Årets resultat
Kommunkoncernens resultat för 
2012 uppgick till 3,9 mkr. Det 
var väsentligt lägre än 2011 då 
resultatet uppgick till 37,1 Mkr. 
Alla enheter inom koncernen utom 
kommunen, Matlaget i Gällivare AB 
och Malmfältens kraft AB gick med 
förlust under året. 

Finansnetto
Finansnettot för 2012 uppgick till 
– 23,6  Mkr. Det var en försämring 
med ca 2,6 Mkr jämfört med 2011. 
Orsaken till försämringen var i första 
hand en ökning av låneskuld.

Soliditet
Soliditeten uppgick i bokslutet till 
43,5 % vilket var en minskning med 
0,7 procentenheter.

Investeringar
Investeringarna uppgick under 
året till 146,4 Mkr. År 2011 uppgick 
investeringarna till 208,3 Mkr. Av 
investeringsvolymen kunde drygt 
hälften	(	54	%)	självfinansieras.	
Resterande	del	finansierades	genom	
en minskning av likvida medel och 
en ökning av låneskulden.

Låneskuld och likvida medel
Kommunkoncernens långfristiga 
låneskuld uppgick vid årsskiftet till 
695,7 Mkr. Låneskulden ökade med 
18,1 Mkr jämfört med föregående 
år. Likvida medel var vid årsskiftet 
132,5Mkr, en minskning jämfört 
med föregående årsskifte då likvida 
medel uppgick till 150,1 Mkr. De 
likvida medlen har använts till 
finansiering	av	investeringarna.

Antal anställda
Antal anställda i kommunkoncernen 
uppgick vid årsskiftet 2012/2013 
till 1 537. I de kommunala bolagen 
var antalet anställda 110, där TOP 
bostäder AB har 56, Gällivare Energi 
AB 31 och Matlaget i Gällivare AB 
23 personer.

 Ekonomiska engagemang 
mellan kommunens koncernföretag

Nedanstående schema vsar en samlad bild över de ekonomiska angagemangen mellan
kommunkoncernens olika enheter.

Intäkter, kostnader, fordringar och skulder, mkr

Enhet Ägd

andel Köpare Säljare Givare Mottagare Givare Mottagare

Gällivare kommun 78 14 1 022

Top bostäder AB 100% 48 62 372

Gällivare Energi AB 100% 1 38 650

Matlaget i Gällivare AB 60% 8

Malmfältens kraftverk AB 50%

Enhet Ägd

andel Givna  Mottagna Given Mottagen Given Mottagen

Gällivare kommun 198

Top bostäder AB 100% 188

Gällivare Energi AB 100% 10

Matlaget i Gällivare AB 60%

Malmfältens kraftverk AB 50%

Ägartillskott Utdelning

Försäljning

Koncernbidrag

Lån Borgen
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Resultaträkning, Kassaflödesrapport

RESULTATRÄKNING (TKR) NOT

2012 2011 2012 2011
Verksamhetens intäkter            1 295 085 266 397 453 374 452 320
Verksamhetens kostnader           1 -1 218 777 -1 184 743 -1 347 148 -1 307 780
Av- och nedskrivningar 2 -42 762 -41 409 -75 071 -70 824
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -966 454 -959 754 -968 844 -926 284
Skatteintäkter                    3 870 216 816 881 870 216 816 881
Generella bidrag och utjämning 3 125 567 163 771 125 567 163 771
Finansiella intäkter              4 6 019 7 062 6 675 7 827
Finansiella kostnader            4 -1 914 -2 199 -30 269 -28 775
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 33 434 25 761 3 345 33 421
Extraordinära intäkter/kostnader 5 0 0 0 0
RESULTAT EFTER EXTRAORDINÄRA POSTER 33 434 25 761 3 345 33 421
Skattekostnader 6 0 0 559 3 629
ÅRETS RESULTAT 7 33 434 25 761 3 903 37 050

KASSAFLÖDESRAPPORT NOT

LÖPANDE VERKSAMHETEN 2012 2011 2012 2011
Årets resultat 7 33 434 25 761 3 903 37 050
Justering för ej likviditetspåverkande poster 8 45 068 29 321 86 662 32 124
Minskning av avsättningar pga. utbetalningar 0 0 0 0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 78 501 55 082 90 566 69 174
Ökning (-) minskning (+) förråd och  varulager 14 -7 -10 5 936 -5 615
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar 15 -21 557 -32 018 -39 087 -15 464
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga skulder 30 959 -56 424 26 421 -50 540
Kassaflöde från den löpande verksamheten 87 896 -33 370 83 836 -2 444

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
Investering i imateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Försäljning av imateriella anläggningstillgångar (+) 0 0 0 0
Investering i materiella anläggningstillgångar (-) 11, 12 -76 084 -33 774 -148 879 -91 822
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+) 0 58 0 41 277
Bidrag till materiella anläggningstillgångar 3 618 7 343 3 618 7 343
Investering i  finansiella anläggningstillgångar 0 0 -14 -24
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+) 0 0 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -72 466 -26 374 -145 275 -43 227

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
Nyupptagna lån (+) 0 0 64 385 171 782
Amortering av långfristiga skulder -471 -446 -17 214 -161 249
Justering amortering (nästkommande års m m) 0 0 4 314 -9 146
Ökning av långfristiga fordringar (-) 13 -10 054 0 -10 054 0
Minskning av långfristiga fordringar (+) 13 0 146 0 146
Anslutningsavgifter (VA) 2 393 1 250 2 393 1 250
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -8 132 950 43 825 2 783

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0

ÅRETS KASSAFLÖDE 7 298 -58 794 -17 615 -42 888

Likvida medel vid årets början 104 817 163 611 150 064 192 952
Likvida medel vid årets slut 112 115 104 817 132 449 150 064

KOMMUNEN KONCERNEN
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Balansräkning

 BALANSRÄKNING NOT

TILLGÅNGAR 2012 2011 2012 2011

Anläggningstillgångar
Imateriella anlägningstillgångar 9 0 0 917 941
Materiella anläggningstillgångar
- varav mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 587 709 555 219 1 158 508 1 078 478
- varav maskiner och inventarier 11 44 339 43 507 266 784 275 040
Pågående projekt 12 0 0 4 732 2 232
Finansiella anläggningstillgångar 13 41 730 31 677 16 175 16 107
Summa anläggningstillgångar 673 778 630 403 1 447 116 1 372 797

Omsättningstillgångar
Förråd m m 14 109 102 5 823 11 759
Fordringar 15 250 720 229 163 261 468 234 342
Kassa och bank 16 112 115 104 817 132 449 150 064
Summa omsättningstillgångar 362 944 334 082 399 740 396 165

Summa tillgångar 1 036 722 964 484 1 846 856 1 768 962

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2012 2011 2012 2011

Eget kapital
Eget kapital 17 746 447 713 014 795 373 781 993
Årets resultat 33 434 25 761 3 903 37 050
Summa eget kapital 746 447 713 014 795 373 781 993

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 18 21 434 16 554 23 834 18 870
Övriga avsättningar 19 4 493 7 067 7 808 10 215
Summa avsättningar 25 927 23 621 31 642 29 085

Skulder
Långfristiga skulder 20 34 530 28 991 749 000 691 504
Kortfristiga skulder 21 229 818 198 859 270 841 266 381
Summa skulder 264 348 227 850 1 019 841 957 884

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 036 722 964 484 1 846 856 1 768 962

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Borgensförbindelser              22 1 028 047 983 083
Pensionsförbindelser 23 675 197 667 423
Operatioenella leasingavtal 24 6 204 9 765 227 622 306 261
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DRIFTREDOVISNING PER NÄMND/STYRELSE, KOMMUNEN (ALLA BELOPP I MKR) 
BUDGET AVVIKELSE

2012 2011 2012 2012
Kommunfullmäktige 1,4 1,3 1,0 -0,4
Revision 1,4 1,4 1,5 0,1
Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0
Överförmyndarnämnd 1,0 1,1 1,2 0,2
Kommunstyrelse 83,6 78,0 83,8 0,2
LKF 97,6 100,0 98,1 0,6
Service o Teknik nämnd, skattefinansierad 93,8 131,1 90,6 -3,2
Service o Teknik nämnd, försörjningsenhet 12,3 14,2 13,2 0,9
Service o Teknik, affärsverksamhet -1,1 -0,1 0,0 1,1
Barn-,utbildning och kulturnämnd 260,3 255,7 254,9 -5,4
Socialnämnden 390,3 384,0 392,3 2,0
Kommungemensamma kostnader 25,9 -7,1 56,3 30,4
Avskrivningar / Kostnader 42,8 41,4 46,3 3,6
Avskrivningar / Intäkter -0,6 0,0 0,0 0,6
SUMMA NÄMNDER/STYRELSE 966,5 959,8 993,0 30,7
Finans -4,1 -4,9 -2,7 1,4
Skatter/statsbidrag -995,8 -980,7 -994,5 1,3
ÅRETS RESULTAT -33,4 -25,8 -4,2 33,4
Inkl kapital kostnader

INVESTERINGSREDOVISNING PER NÄMND/STYRELSE, KOMMUNEN (ALLA BELOPP I MKR)
BUDGET AVVIKELSE

2012 2011 2012 2012
Kommunstyrelse 8,7 0,4 12,1 3,4
Investeringsreserv 0,0 0,0 2,5 2,5
LKF 0,7 0,6 0,9 0,2
Service och Tekniknämnd, skattefinansieradverksamhet 47,3 25,1 128,2 81,0
Service och Tekniknämnd, affärsverksamhet 18,6 7,3 14,6 -4,0
Barn-,utbildning och kulturnämnd 0,4 0,3 2,6 2,2
Socialnämnd 0,5 0,1 1,6 1,1
SUMMA INVESTERINGAR 76,1 33,8 162,5 86,4

REDOVISNING

REDOVISNING

Driftredovisning
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Noter

NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESRAPPORT

2012 2011 2012 2011
Not 1, Verksamhetens intäkter och kostnader
Försäljningsmedel 15 462 14 321 158 833 143 328
Avgifter och ersättningar 117 327 119 378 123 344 123 947
Hyror och arrenden 67 508 64 403 191 505 190 488
Bidrag mm 66 123 67 446 66 549 67 775
Ersättningar 21 969 21 184 21 969 21 184
Tjänster 1 919 1 340 12 644 12 040
Verksamheter och entreprenader 1 672 1 021 1 672 1 021
Realisationsvinster 1 828 6 871 1 828 8 098
Övriga intäkter 145 299 147 891 146 430 149 229
Jämförelsestörande intäkter/post** 33 548 0 33 548 27 609
Summa verksamhetens intäkter 295 085 266 397 453 374 452 320
**)Posten jämförelsestörande intäkter 2012 består av återbetalning års premier AGS för 2007-2008 och ersättning från LKAB
Personal -723 941 -711 605 -775 393 -760 646
Pensioner * -69 533 -57 861 -74 075 -62 185
- varav förändring pensionsavsättning -4 034 3 082 -3 955 3 109
- varav individuell del -29 462 -27 547 -29 462 -27 547
- varav pensionsutbetalningar -29 910 -28 658 -30 035 -28 789
- varav pensionsförsäkringsavgifter -6 126 -4 739 -9 759 -8 959
Material -40 963 -34 830 -106 833 -92 865
Tjänster -263 875 -264 551 -298 049 -293 530
Realisationsförluster  0 0 0 0
Bidrag och transfereringar -58 642 -60 779 -58 642 -60 779
Övriga kostnader -239 393 -232 575 -329 104 -324 173
Jämförelsestörande kostnader/post** 0 0 -10 000 -6 000
Summa verksamhetens kostnader -1 218 777 -1 184 743 -1 347 148 -1 307 780

* )Pensioner inkluderar löneskatt 24,26%.
Kommunens interna poster uppgår totalt till 177 569,528 tkr för år 2012.(177 458,569 tkr för år 2011)
Kommunkoncernens interna mellanhavande för intäkter och kostnader uppgår totalt till 127 378,369 tkr för år 2012.(114 940,200 tkr för år 2011)
**)Posten jämförelsestörande kostnader 2012 består av en nedskrivningspost av nyproduktion Forsheden.
**)Posten jämförelsestörande 2011 består av reavinst vid försäljning av fastigheter samt en nedskrivningspost av nyproducerad fastighet Nya Enen.

Not 2, Av och nedskrivningar
Planenliga avskrivningar -42 762 -41 409 -74 629 -70 112
Avskrivningar utöver plan 0 0 -441 -711
Nedskrivningar 0 0 0 0
Summa not 2 -42 762 -41 409 -75 071 -70 824

Not 3, Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning
Preliminära skatteinbetalningar 861 829 800 799 861 829 800 799
Slutavräkning föregående år 131 2 674 131 2 674
Preliminär slutavräkning innevarande år 8 256 13 408 8 256 13 408
Mellankommunal utjämning 0 0 0 0
Summa skatteintäkter 870 216 816 881 870 216 816 881

Inkomstutjämning 6 443 36 868 6 443 36 868
Strukturbidrag 99 543 100 293 99 543 100 293
Införandetillägg 0 0 0 0
Regleringsavgift/bidrag 9 006 18 877 9 006 18 877
Kostnadsutjämning -35 054 -28 033 -35 054 -28 033
LSS-utjämning 12 915 6 247 12 915 6 247
Kommunal fastighetsavgift 32 714 29 520 32 714 29 520
Övriga bidrag från staten 0 0 0 0
Summa generella bidrag och utjämning 125 567 163 771 125 567 163 771
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Noter

NOTER 2012 2011 2012 2011
Not 4, Finansiella intäkter och kostnader
Räntor likvida medel 1 709 2 349 2 275 3 040
Utdelning pensionskapitalplaceringar 681 2 502 681 2 502
Borgensavgifter 2 594 1 974 2 594 1 974
Övriga finansiella intäkter 1 035 237 1 125 311
Summa finansiella intäkter 6 019 7 062 6 675 7 827

Räntor upplåning 0 -647 -25 596 -25 131
Ränta pensionsskuld * -846 -1 472 -993 -1 572
Borgensavgifter 0 0 -2 594 -1 974
Orealiserad kursförlust pensionskapitalplaceringar -81 307 -81 307
Övriga finansiella kostnader -988 -388 -1 005 -405
Summa finansiella kostnader -1 914 -2 199 -30 269 -28 775

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

Not 5, Extraordinära kostnader o intäkter 
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader  0 0 0 0
Summa not 5 0 0 0 0

Not 6, Skattekostnader
Aktuell skatt 0 0 -140 -95
Uppskjuten skatt 0 0 699 3 724
Summa not 6 0 0 559 3 629

Not 7, Årets resultat kommunen
Årets resultat enl balansräkningen 33 434 25 761
Avgår samtliga realisationsvinster -1 828 -6 871
Resultat enligt balanskrav 31 605 18 890

Synnerliga skäl
Avsättningar för omstruktureringar 0 -3 902
Avsättning till pensionsreserv -31 605 -14 988
Justerat resultat 0 0

Koncernens resultat
Gällivare kommun 33 434 25 761
Gällivare Energi AB -6 614 -10 436
Matlaget i Gällivare AB 392 96
TOP bostäder AB -23 309 21 629
Malmfältens kraftverk AB 0 0
Årets resultat Gällivares kommunkoncern 3 903 37 050

Det redovisade resultatet ovan avser kommunens och bolagens redovisade resultat.
Elimineringar är gjorda utifrån ägarandel och av interna poster.

Not 8,  Specifikation av ej likviditetspåverkande poster
Justering för av- och nedskrivningar 42 762 41 409 84 629 76 112
Justering för gjorda avsättningar 2 306 -12 088 2 732 -11 360
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 -699 -32 628
Summa not 8 45 068 29 321 86 662 32 124
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Noter

NOTER 2012 2011 2012 2011
Not 9, Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskafningsvärde 0 0 5 418 990
Årets investeringar 0 0 0 0
Försällningar/utrangeringar 0 0 0 0
Utgående anskafningsvärde 0 0 5 418 990
Ingående avskrivningar 0 0 -4 477 0
Årets avskrivningar 0 0 -24 -49
Utgående avskrivningar 0 0 -4 501 -49
Summa not 9 0 0 917 941
Avskrivningstider
Specifikation
Koncessionsrättighet 0 0 917 941
Not 10, Mark, bygnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde 1 340 097 1 309 676 2 167 721 2 010 825
Årets investeringar 66 888 30 479 131 569 189 050
- varav ej aktiverade 37 316 25 122 37 316 25 122
Omklassificeringar 0 0 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 -58 0 -32 153
Övriga justeringar 0 0 0 0
Utgående anskaffningsvärde 1 406 986 1 340 097 2 299 291 2 167 721
Ingående ackumulerade av- och nedskrivningar -784 879 -751 367 -1 046 977 -1 005 271
Årets avskrivningar -34 398 -33 512 -51 539 -47 851
Avskrivningar på övriga justeringar 0 0 0 6 144
Utgående av- och nedskrivningar -819 276 -784 879 -1 098 516 -1 046 977

Ingående ackumulerade nedskrivningar* -42 538 -42 538 -42 266 -50 374
Årets nedskrivningar 0 0 0 8 108
Utgående nedskrivning 0 0 -42 266 -42 266
Avskrivningstider 20-50 år 20-50 år 10-50 år 10-50 år
Summa not 10 587 709 555 219 1 158 508 1 078 478
*)Kommunens ackumulerade nedskrivningar ingår i "ingående ackumulerade av- och nedskrivningar" ovan.
Specifikation
Mark 30 224 22 211 45 060 37 274
Verksamhetsfastigheter 220 356 224 632 776 319 732 829
Fastigheter för affärsverksamhet 220 087 212 562 220 087 212 562
Publika fastigheter 81 403 66 063 81 403 66 063
Fastigheter för annan verksamhet 35 639 29 749 35 639 29 749
Övriga fastigheter 0 0 0 0
Summa 587 709 555 219 1 158 508 1 078 478

Not 11, Maskiner och inventarier 
Ingående anskaffningsvärde 189 801 186 507 604 595 586 394
Årets investeringar 9 196 3 295 14 811 19 263
- varav ej aktiverade 1 814 1 380 1 814
Omklassificeringar 0 0 0 0
Försäljning/utrangeringar 0 0 0 -1 063
Övriga justeringar 0 0 0 0
Utgående anskaffningsvärde 198 997 189 801 619 406 604 595
Ingående ackumulerade av- och nedskrivningar -146 294 -138 397 -329 555 -307 933,65
Årets avskrivningar -8 364 -7 897 -23 066 -22 211,90
Årets nedskrivningar 0 0 0 0,00
Avskrivningar på övriga justeringar 0 0 0 590,63
Utgående av- och nedskrivningar -154 658 -146 294 -352 621 -329 555
Summa not 11 44 339 43 507 266 784 275 040
Avskrivningstider 3-10 år 3-10 år 3-30 år 3-30 år
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NOTER 2012 2011 2012 2011
Specifikation 
Maskiner 268 337 57 019 62 220
Inventarier 21 000 20 445 22 897 22 230
Byggnadsinventarier 254 311 410 499
Bilar och andra transportmedel 16 536 15 635 17 593 17 061
Laesingavtal 2 776 3 247 2 776 3 247
Konst 1 612 1 612 1 623 1 623
Ledningsnät 0 0 161 390 164 768
Övriga maskiner och inventarier 1 893 1 920 3 078 3 393
Summa 44 339 43 507 266 784 275 040
Upplysningar om leasingsavtal Not 11
Finansiella leasingavtal över 3 år (kr)
Maskiner och inventarier
Totala minimileaseavgifter 6 397 6 397
Nuvärde minimileaseavgifter 2 776 3 247
Därav förfall inom 1 år 462 462
Därav förfall inom 1-5 år 2 308 2 308
Därav förfall senare än 5 år 462 923

Not 12, Pågående projekt
Ingående anskaffningsvärde 2 232 118 722
Årets investeringar 72 500 55 438
Omklassificeringar/Aktiveringar -70 001 -171 928
Utgående anskaffningsvärde 4 732 2 232
Summa not 12 4 732 2 232

Not 13, Finansiella anläggningstillgångar
Aktier 28 087 18 034 28 087 18 034
- varav koncernbolagen 27 200 17 200 27 200 17 200
Andelar 0 0 40 40
Värdepapper, obligationer, förlagsbevis mm 5 629 5 629 5 813 5 799
Långfristiga fordringar 8 014 8 014 9 434 8 014
Bostadsrätter 0 0 0 1 420
Uppskjutna skattefordringar 0 0 0 0
Summa not 13 41 730 31 677 16 175 16 107
Kommunkoncernens eliminering är gjord utifrån ägarandel -17 200 tkr och 10 000 tkr villkorat agartillskott för år 2012.
(För år2011 ägarandel 17 200 tkr.).
Not 14, Förråd
Förråd och lager 109 102 3 417 6 746
Elcertifikat 0 0 2 407 5 013
Utsläppsrätter 0 0 0 0
Summa not 14 109 102 5 823 11 759

Not 15, Fordringar
Kundfordringar 30 685 26 676 53 016 40 781
Div kortfristiga fordringar 42 973 29 865 52 317 37 025
- varav koncernbolagen 0 0 7 671 5 682
- varav mervärdeskatt 15 296 6 873 15 296 6 873
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 55 546 57 598 67 494 62 536
- varav upplupna skatteintäkter/fastighetsavgifter 33 665 33 600 33 665 33 600
Kortfristiga placeringar* 121 515 115 024 121 515 115 024
Summa not 15 250 720 229 163 261 468 234 342
Kommunkoncernens eliminering är gjord för år 2012 -32 874,1 tkr. (För år 2011  -21 024,8 tkr.)
*)Avser kommunens pensionskapitalplaceringar.
Not 16, Kassa och bank
Kassa 14 14 23 30
Bank och postgiro 112 101 104 803 132 426 150 034
Summa not 16 112 115 104 817 132 449 150 064
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NOTER 2012 2011 2012 2011
Not 17, Eget kapital
Ingående eget kapital 713 014 687 253 781 993 761 629
Övriga justeringar 0 0 9 476 514
Årets resultat 33 434 25 761 3 903 37 050
Summa not 17 746 447 713 014 795 373 781 993
Kommunkoncernens eliminering är gjord utifrån ägarandel -17 200 tkr.
Specifikation
Anläggningskapital 613 321 577 791 666 474 652 209
Rörelsekapital 133 126 135 222 128 899 129 784
Summa specifikation 746 447 713 014 795 373 781 993
- varav avsatt för pensionsreserv -141 800 -110 276
- varav avsatt för omstruktureringar -11 500 -11 597

Not 18, Avsättning för pensioner *

Ingående avsättning 16 630 14 618 18 946 16 856
Pensionsutbetalningar -1 181 -1 152 -1 181 -1 152
Intjänad Särskild avtalspension/Nyintjänad pension 1 067 700 1 151 778
Ränta 381 405 381 405
Sänkning av diskonteringsränta 0 935 0 935
Basbeloppsuppräkning 465 132 465 132
Övrigt -113 -2 316 -113 -2 316
Löneskatt 4 185 3 232 4 185 3 232
Utgående avsättning 21 434 16 554 23 834 18 870
Specifikation
Särskild avtals-/ålderspension 11 320 7 302 11 933 7 990
Förmånsbestämd kompletterande ålderspension 1 455 1 469 3 243 3 097
Ålderspension 2 790 2 946 2 790 2 946
Efterlevandepension 1 684 1 605 1 684 1 605
Summa pensioner 17 249 13 322 19 649 15 638
Löneskatt 4 185 3 232 4 185 3 232
Summa pensioner inklusive löneskatt 21 434 16 554 23 834 18 870
*)Fr o m 2012 ingår beräknad avsättning för förtroendevalda med ca 5 mkr inkl löneskatt.

Not 19, Övriga avsättningar 
Ingående övriga avsättningar 7 067 17 632 10 739 24 379
Nya avsättningar mm (Se upplysningar ) -2 574 -10 565 -2 931 -14 164
Summa not 19 4 493 7 067 7 808 10 215

Upplysningar om övriga avsättningar Not 19
Avsättning för återställande av deponi
Redovisat värde vid årets början 3 307 2 614 3 307 2 614
Nya avsättningar 1 186 693 1 186 693
Ianspråktagna avsättningar 0 0 0 0
Outnyttjade belopp som återförs 0 0 0 0
Förändring av nuvärdet 0 0 0 0
Utgående avsättning 4 493 3 307 4 493 3 307

Avsättning VA-verksamhet
Redovisat värde vid årets början 3 760 9 157 3 760 9 157
Nya avsättningar 0 0 0 0
Ianspråktagna avsättningar -3 760 -5 397 -3 760 -5 397
Outnyttjade belopp som återförs 0 0 0 0
Förändring av nuvärdet 0 0 0 0
Utgående avsättning 0 3 760 0 3 760
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NOTER 2012 2011 2012 2011
Ersättning samhällsplanering
Redovisat värde vid årets början 0 5 773 0 5 773
Nya avsättningar 0 0 0 0
Ianspråktagna avsättningar 0 -5 773 0 -5 773
Outnyttjade belopp som återförs 0 0 0 0
Förändring av nuvärdet 0 0 0 0
Utgående avsättning 0 0 0 0

Avsättning elcertifikat mm
Redovisat värde vid årets början 0 88 0 88
Nya avsättningar 0 0 0 0
Ianspråktagna avsättningar 0 -88 0 -88
Outnyttjade belopp som återförs 0 0 0 0
Förändring av nuvärdet 0 0 0 0
Utgående avsättning 0 0 0 0

Avsättning för eftersatt planerat underhåll
Redovisat värde vid årets början 0 0 322 384
Nya avsättningar 0 0 0 0
Ianspråktagna avsättningar 0 0 -100 -62
Outnyttjade belopp som återförs 0 0 0 0
Förändring av nuvärdet 0 0 0 0
Utgående avsättning 0 0 223 322

Avsättning skatter enl företags årsredovisning
Redovisat värde vid årets början 0 0 1 588 4 601
Nya avsättningar 0 0 619 1 064
Ianspråktagna avsättningar 0 0 -877 -4 601
Outnyttjade belopp som återförs 0 0 0 0
Förändring av nuvärdet 0 0 0 0
Utgående avsättning 0 0 1 330 1 064

Avsättning återställande torvmyr 
Redovisat värde vid årets början 0 0 1 762 1 762
Nya avsättningar 0 0 0 0
Ianspråktagna avsättningar 0 0 0 0
Outnyttjade belopp som återförs 0 0 0 0
Förändring av nuvärdet 0 0 0 0
Utgående avsättning 0 0 1 762 1 762
Summa upplysningar om övriga avsättningar 4 493 7 067 7 808 10 215

Not 20, Långfristiga skulder
Ingående låneskuld/leasingskuld 3 247 3 693 695 662 677 543
Nya lån under året/leasingskuld 0 0 64 385 171 782
Årets amorteringar -471 -446 -17 213 -153 663
Summa 2 776 3 247 742 834 695 662
Nästa års amortering som kortfristig skuld 0 0 -25 588 -29 902
Summa långfristiga lån 2 776 3 247 717 246 665 760
Ingående anläggningsavgifter/investeringsbidrag 25 744 17 151 25 744 17 151
Årets avgifter/bidrag 6 693 8 706 6 693 8 706
Resultatförda avgifter/bidrag -682 -114 -682 -114
Summa avgifter/bidrag 31 755 25 744 31 755 25 744
- varav investeringsbidrag 22 944 16 623 22 944 16 623
  återstående antal år 24 24 24 24
- varav driftbidrag 2 560 4 644 2 560 4 644
  återstående antal år 
- varav anslutningsavgifter VA 6 869 4 477 6 869 4 477
  återstående antal år 50 år 50 år 50 år 50 år
Summa not 20 34 530 28 991 749 000 691 504
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NOTER 2012 2011 2012 2011
Not 21, Kortfristiga skulder
Kreditinstitut och kunder 43 820 25 856 69 724 55 759
-varav kortfristig del av långfristig skuld 0 0 25 588 5 119
- varav källskatt 10 742 10 272 11 058 10 272
Leverantörsskulder 54 994 39 581 86 937 67 226
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 105 852 109 050 125 429 136 137
-varav semesterlöneskuld/ferielöneskuld 43 460 43 219 46 658 42 367
-varav okompenserad övertid 3 876 3 454 4 340 2 968
-varav förutbetalda skatteintäkter 0 0 0 0
-varav upplupen löneskatt 5 755 5 580 7 222 6 865
-varav upplupna pensioner individuell del 23 704 23 000 23 704 23 007
Övriga kortfristiga skulder 25 152 24 371 31 624 28 284
Summa not 21 229 818 198 859 270 841 266 381
Eliminering av interna mellanhavanden för år 2012 med 42 874,1 tkr. (För år 2011 med 21 024,8 tkr.)

Not 22, Borgensförbindelser
Kommunägda företag
Top Bostäder AB 371 773 334 918
Gällivare Värmeverk AB 650 250 641 143
Egnahem
Kommunalt förlustansvar för egnahem 6 024 7 022
Summa not 22 1 028 047 983 083

Not 23, Pensionsförbindelse
Ingående ansvarsförbindelser 539 278 476 918
Pensionsutbetalningar -23 193 -22 812
Ränta 8 166 14 647
Sänkning av diskonteringsränta 0 37 557
Aktualisering 160 0
Basbeloppsuppräkning 18 681 4 292
Bromsen, särredovisad fr o m 2011 0 21 938
Övrigt 282 4 578
Utgående balans * 543 374 537 118
Löneskatt 131 823 130 305
Utgående ansvarsförbindelse 675 197 667 423
*)Fr o m 2012 ingår beräknad ansvarsförbindelse för förtroendevalda med ca 2,8 mkr inkl löneskatt.

KOMMUNEN KONCERNEN

*) Solidariskt borgensansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser
Not avseende redovisningsperiod kalenderåret 2012
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 274 kommuner som per 2012-12-31 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 
2012-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 268 008 533 162 kronor och totala tillgångar till 
272 786 307 725 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till  602 646 718 kronor och andelen av de totala 

tillgångarna uppgick till 611 843 098 kronor.

Noter
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Noter

NOTER 2012 2011 2012 2011
Specifikation
Intjänad pensionsrätt 1997-12-31 392 968 383 273
Särskild avtals-/ålderspension 7 200 5 783
Ålderspension 123 348 127 766
Efterlevandepension 4 193 4 289
Livränta 15 665 16 007
Summa 543 374 537 118
Löneskatt 131 823 130 305
Summa inklusive löneskatt 675 197 667 423

Tryggande genom försäkring**
Varav premier 6 647 5 148
Överskottsmedel 75 35

**) Uppgift för år 2011 och 2012 saknas. Beloppen  är, enligt SPP, en rimlig approximation
avseende hur mycket pensionsskulden minskats genom försäkringar.
Aktualiseringsgrad 92% 92%

Antal visstidsförordnanden
Politiker 3 3 st ej ber ingen uppgift ingen uppgift
Tjänstemän 0 0 ingen uppgift ingen uppgift
Villkoren avviker inte från avtalspraxis på området.

Not 24, Operationella icke uppsägningsbara leasingavtal överstigande 3 år 
Med förfall inom 1 år 2 742 3 269 13 947 18 400
Med förfall inom 1-5 år 3 461 6 496 47 089 64 320
Med förfall senare än 5 år 0 0 166 586 223 541
Summa not 24 6 204 9 765 227 622 306 261

KOMMUNEN KONCERNEN
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Redovisningsprinciper

Upplysningar om redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovis-
ning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Kommunen följer lag och rekommendationer i allt väsentligt.

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

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till 
verksamhetens intäkter/kostnader. Som jämförelsestörandebetraktas poster 
som är sällan förekommande och som uppgår till minst 10 mkr.

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

ÖVRIGA INTÄKTER
Anslutningsavgifter för VA har de tre senaste åren tagits upp som förutbetald 
intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över 
anläggningens nyttjandeperiod. Investeringsbidrag har redovisats netto mot 
investeringsutgiften för projekt som påbörjats innan 2010. Investeringsbidrag 
periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod för projekt som påbörjats 
2010 och senare.

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

INTERNRÄNTA
I internredovisningen har verksamheterna belastats med internränta på 2,90 
% baserat på anläggningstillgångarnas bokförda värde.
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Redovisningsprinciper
AVSKRIVNINGSTIDER
Avskrivningstiderna anpassas till anläggningens nyttjandeperiod. Följande 
avskrivningstider används. Verksamhetsfastigheter, fastigheter för 
affärsverksamheter och övriga fastigheter 10, 15, 20, 33, 50 år. Maskiner, 
fordon och inventarier: 3, 5, 10, 15, 20 år.

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

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Objekt med ett anskaffningsvärde på minst 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. För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal 
(t.ex. leasing) används den planerade verkliga nyttjandeperioden som 
avskrivningstid. 

Anläggningstillgångar

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGS-TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar, ex. programvarulicenser och liknande, redovisas som 
kostnader i resultaträkningen.

MATERIELLA ANLÄGGNINGS-TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till 
anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar. De materiella 
anläggningstillgångarna indelas i: 
1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
2. Maskiner och inventarier 
3. Övriga materiella anläggningstillgångar

Avsättningar
AVSÄTTNINGAR FÖR DEPONIER
Kommunen får intäkter för att hantera avfall och har i framtiden kostnader för 
återställande av deponier. Eftersom det är osäkert hur länge deponier kan 
användas är kostnader för återställanden svåra att bedöma. Avsättningen har 
till och med 2010 gjorts med schablonbelopp. Från och med 2011 baseras 
beloppet på det slutliga återställandet. 

AVSÄTTNING FÖR PENSIONER 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade 
enligt RIPS07. Intjänande fr.o.m. 1998 redovisas som en avsättning 
i balansräkning. 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.
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Dokumentation av redovisningssystemet
KRL föreskriver att en beskrivning över det redovisningssystem som 
tillämpas ska upprättas. Kommunen uppfyller inte helt det kravet.

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

Leasingavtal 
Leasingavtal	understigande	1	mkr	klassificeras	alltid	som	operationella	
leasingavtal eftersom de är av mindre omfattning och därför inte påverkar 
bedömningen	av	kommunens	resultat	och	ställning.	Enskilda	finansiella	
leasingavtal	som	för	år	2010	klassificeras	som	operationella	leasingavtal	
anser Gällivare kommun är av obetydligt värde och inte påverkar 
balansomslutningen	eller	de	finansiella	nyckeltalen	i	någon	högre	grad.	
Vi hänvisar till väsentlighetsprincipen. Gällivare kommun kommer under 
kommande år att se över samtliga leasingavtal och kommer att se till 
att nytecknandet av leasingavtal i framtiden inte sker utan noggranna 
ekonomiska kontroller.

Omklassificering	av	leasingavtalet	PFC	kontrakt	Gällivare	simhall	har	gjorts	
under	2010.	Gällivare	kommun	har	tidigare	redovisat	finansiella	leasingavtal	
som operationella avtal med hänvisning till leasingavtalets värde. Detta har 
inneburit att 3,6 Mkr tillförts balansräkningen som tillgång och skuld. 

Leverantörsfakturor över 10 000 kr interimbokförs.

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

Löner, semesterersättningar och löneförmåner har redovisats enligt 
kontantprincipen.

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

Pensionsskulden bokförs, i enlighet med kommunal redovisningslag som 
en avsättning. Beräkningen av pensionsskuldens storlek har utförts av SPP 
Liv Pensionstjänst AB. 

Realisationsvinster/förluster i samband med försäljning av anläggnings-
tillgångar bokförs bland verksamhetens kostnader och intäkter. Som 
försäljning av anläggningstillgångar redovisas endast belopp motsvarande 
bokfört värde. 
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Redovisningsprinciper

Räntor 
Räntekostnader avseende lån periodiseras.

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. 

Tilläggsupplysningar för materiella anläggningstillgångar
Information i noterna lämnas i enlighet med RKR nr 11.1.

Tilläggsupplysningar för sammanställd redovisning
Information lämnas i enlighet med RKR nr 8.2.

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.

Årets pensionskostnad redovisas enligt kommunal redovisningslag bland 
verksamhetens kostnader i resultaträkningen.

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 begreppsförklaringar
 
Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedda för 
stadigvarande bruk t ex byggnader, 
mark, aktier, inventarier, maskiner.

Anläggningskapital 
Utgör skillnaden mellan anläggning-
stillgångar och långfristiga skulder 
samt avsättningar.

Avskrivning
Årlig värdeminskning av anläggning-
stillgångar där avskrivningen sker 
utifrån förväntad ekonomisk livslängd.

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

Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen per 
den 31 december samt hur kapitalet 
har använts (tillgångar) och hur det 
har anskaffats (skulder och eget kapi-
tal).

Drift- och investeringsredovisning
Redovisar utfallet i förhållande till bud-
geterade intäkter och kostnader på 
olika ansvars- och verksamhetsom-
råden.

Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar och 
skulder och avsättningar. Kommu-
nens egna kapital består av anläg-
gningskapital (bundet kapital i anläg-
gningar 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 re-
gelbundet samt uppgår till väsentliga 
belopp.

Finansiell leasing
Äganderätten kan övergå till lease-
tagaren (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 pen-
gar under året och hur de använts.

Kortfristig fordran/skuld
Kortfristigt lån, fordran eller skuld som 
förfaller till betalning inom ett år.

Kommunalt koncernföretag
En juridisk person där kommunen har 
ett varaktigt, bestämmande eller bety-
dande	inflytande.

Kommunalt uppdragsföretag
En juridisk person som utför en kom-
munal angelägenhet utan att kom-
munen	har	ett	betydande	inflytande.	
Delas upp i andra samägda företag 
(röstandelar under 20 %) samt i kom-
munala entreprenader.

Kommunens samlade verksamhet
Den verksamhet kommunen bedriver 
i kommunkoncernen och i uppdrags-
företag.

Kommunkoncernen
Den kommunala förvaltningsorganisa-
tionen och kommunens koncernföre-
tag.

Likvida medel
Kontanter eller tillgångar som kan 
omsättas på kort sikt, t ex kassa- och 
banktillgångar, postväxlar samt värde-
papper.

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.

Nettokostnadsandel
Beskriver hur stor andel av skat-
teintäkter och statsbidrag som an-
vänts	för	att	finansiera
verksamhetens nettokostnader.

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.

Nyckeltal 
Mäter förhållandet mellan två enheter.

Omsättning
I kommunal redovisning beräknas om-
sättningen som summan av kommu-
nens bruttokostnader.

Omsättningstillgångar
Lös egendom som inte är anläggning-
stillgång. Dessa tillgångar kan på kort 
tid omsättas i likvida medel t.ex. förråd, 
fordringar, kassa, bank.

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter till 
rätt redovisningsperiod.

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

Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar 
och kortfristiga skulder. Rörelsekapi-
talet	avspeglar	den	finansiella	styrkan	
på kort sikt.

Självfinansieringsgrad
Beskriver hur stor del av kommunens 
intäkter	som	finansierar	årets	invester-
ingar.

Skattekraft
Skatteunderlaget dividerat med antalet 
invånare vid inkomstårets utgång, d.v.s. 
kommunalt beskattningsbar inkomst 
per invånare.

Skatteunderlag
De totala beskattningsbara inkom-
sterna i kommunen. Uttrycks vanligen 
i skattekronor, d.v.s. skatteunderlaget 
dividerat med 100.

Skuldsättningsgrad
Beskriver hur stor del av tillgångarna 
som	är	skuldfinansierade.

Soliditet
Andelen eget kapital av de totala till-
gångarna,	d.v.s.	graden	av	egenfinansi-
erade tillgångar. Beskriver den långsik-
tiga betalningsförmågan.

Årsarbetare
Antal anställda omräknade till heltid-
sanställningar.
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Verksamhetsberättelser
Barn- Utbildning och 

Kulturnämnden

Service- och tekniknämnden Miljö- och byggnämnden

Socialnämnden Valnämnden Revisionen

KommunstyrelsenÖverförmyndarnämnden

Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Ordförande: Lena Israelsson
Antal ledamöter: 41

Uppdrag 
Kommunfullmäktige är kommu-
nens högst beslutande organ och 
det enda organ som väljs direkt av 
medborgarna. Fullmäktige beslutar i 
enlighet med 3 kap. 9§ kommunalla-
gen (1991:900). Fullmäktige beslutar 
i ärenden av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt för kom-
munen, främst:
•	 mål och riktlinjer för 

verksamheten,
•	 budget, skatt och andra 

ekonomiska frågor,
•	 nämndernas organisation och 

verksamhetsformer,
•	 val av ledamöter och ersättare i 

nämnder och beredningar,
•	 val av revisorer,
•	 grunderna för ekonomiska 

förmåner till förtroendevalda,
•	 årsredovisning och 

ansvarsfrihet, samt
•	 folkomröstning i kommunen

Fullmäktige beslutar också i andra 
frågor som anges i denna lag eller i 
andra författningar.

Årets viktigaste händelser
Sammanträdet i januari 2012 har 
kommunfullmäktige tagit del av 
nämnders, styrelsers och de kommu-
nala bolagens verksamheter. Under 
året har vi haft nio kommunfullmäk-
tige sammanträden. På sammanträ-
det i mars antog kommunfullmäktige 
strategiskt personalprogram för 
Gällivare kommun samt kommunala 
bolag. Kommunfullmäktige antog sa-
marbetsavtalet mellan Gällivare kom-
mun och LKAB. Kommunplan med 
budget för åren 2013-2015 antogs i 
juni. Gällivare kommun har inrättat 
ett stipendium för ”Årets byggnad/
utomhusmiljö”. Kommunfullmäktige 
har beslutat att från december 2012 
och framåt, ska alla politiska partier 
få en timme var till sitt förfogande, där 
de har möjlighet att framföra partiets 
sakpolitiska frågor. medborgare i Gäl-
livare kommun.

Ekonomi
Kommunfullmäktige visar ett 
underskott på 390 tkr. Orsak för detta 
är att budget inte har höjts sen 2010 
för att täcka höjning av arvodena för 
politikerna.

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

 

Ekonomi (tkr) 2012 2011
Intäkter 0 0
Kostnader -1 395 -1 339

Årets resultat -1 395 -1 339
Budget 1 005 1 055

Driftbudgetavvikelse -390 -284

Kommunfullmäktige

1
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Revisionen

Revisionen

Ordförande: Sven-Erik Nilsson
Antal ledamöter: 5

Uppdrag 
De förtroendevalda revisorerna 
är ett av fullmäktige utsett organ 
som har att för fullmäktiges räkning 
granska, utvärdera och kontrollera 
den kommunala verksamheten. En 
viktig del av revisorernas uppgift är 
att årligen pröva hur nämnder och 
styrelse fullgör de uppdrag man 
fått från fullmäktige. Revisorerna 
biträds, enligt krav i kommunallagen, 
av sakkunniga biträden i sitt 
revisionsarbete och anlitar efter 
upphandling Kommunal Sektor inom 
PwC som biträden. 

Revisorernas uppdrag enligt 
kommunallagen är att granska den 
verksamhet som styrelsen och övriga 
nämnder bedriver med utgångspunkt 
från:
•	 om verksamheten sköts 

på ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, 

•	 om räkenskaperna är rättvisande, 
och 

•	 om den interna kontrollen 
som görs inom nämnderna är 
tillräcklig

Årets viktigaste händelser
Revisorernas planerade 
granskningsinsatser fastställs årligen 
i en revisionsplan. Granskningar 
som genomförs revisionsåret 2012 
är följande; 
•	 Ks och nämndernas 

ansvarsutövning 
•	 Delårsrapport och 

årsredovisning
•	 Missbruksvården – 

samverkansgranskning med sju 
kommuner och landstinget

•	 Kompetensförsörjning 
samhällsomvandlingen

•	 Elevhälsans verksamhet
•	 Måltidsverksamheten för äldre
•	 Förstudie	flygplatsverksamheten
•	 Förstudie 

renhållningsverksamheten
•	 Intern kontroll avs anställdas 

bisysslor
•	 Säkerställande av beviljad tid 

inom hemtjänsten
•	 Uppföljande granskning 

avseende samhällsomvandling
•	 Lekmannarevision av de 

kommunala företagen

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 analys av 
”Väsentlighet och risk”. Av denna 
framgår bland annat fortsatt 
granskningsbehov avseende 
samhällsomvandlingen och hur 
planeringsprocesser med anledning 
av denna hanteras. Andra aktuella 
granskningsområden är skolan 
och socialtjänsten vilka båda f n 
genomgår stora förändringar bl a till 
följd av nya nationella regleringar, 
samt olika kommunaltekniska 
frågor. Slutligen är ägarstyrningen 
av de kommunala bolagen samt 
de	finansiella	risker	som	finns	i	
bolagsverksamheten väsentliga att 
beakta. 

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

Ekonomi 
För 2012 har revisionen haft en budget på 1 490 tkr. Driftanalysen visar ett överskott jämfört med budget på 72 tkr. 
Orsaken till överskottet är att verksamheten kunnat bedrivas med högre effektivitet än budgeterat i kombination med 
att granskningsbehoven varierar mellan åren samt kvarstående utbildningsbehov för revisorerna. 

 

Ekonomi (tkr) 2012 2011
Intäkter 0 0
Kostnader -1 418 -1 422

Årets resultat -1 418 -1 422
Budget 1 490 1 512

Driftbudgetavvikelse 72 90

Revision

1
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Allmänna val

Valnämnden

Ordförande: Laila Furskog
Antal ledamöter: 5
  
Uppdrag 
Valnämnden är en kommunal nämnd. 
Den utser valförrättare och är vald 
av kommunfullmäktige som även 
utser ordförande och vice ordförande. 
I Sverige är det obligatoriskt för 
kommunerna att ha en valnämnd.

Valnämnden handhar alla uppgifter 
kring och organiserar genomförandet 
av de allmänna valen till riksdag, 
landsting, kommunfullmäktige sam 
val till Europaparlamentet.

Verksamheten är lagreglerad och 
kan förutom ovan nämnda val, även 
omfatta till exempel lokala, regionala 
eller riksomfattande folkomröstningar.

Årets viktigaste händelser
Under år 2012 har det inte varit 
någon verksamhet för valnämnden. 

Ekonomi
Valnämnden redovisar ett överskott 
för år 2012 med anledning av att 
valnämnden inte har haft någon 
verksamhet. Kostnader som uppstått 
beror på deltagande vid en kurs, 
samt information inför val 2014. 

 

Ekonomi (tkr) 2012 2011
Intäkter 0 0
Kostnader -5 -2

Årets resultat -5 -2
Budget 29 29

Driftbudgetavvikelse 24 27

Valnämnd

1

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

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
År 2014 är det både EU-val och val till riksdag, kommun och landsting. 

Den kommande samhällsomvandlingen kan innebära att valdistrikten 
behöver ses över och förändras inför kommande val år 2014. Det innebär 
en	översyn	över	en	eventuell	omflyttning	i	samhället	och	eventuellt	nya	
bostadsområden. 
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Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Eva Nyström
Antal ledamöter: 3

Uppdrag 
Överförmyndarnämndens uppgift 
är att utöva tillsyn över gode 
män, förvaltare och förmyndare 
samt i vissa fall pröva om 
tillstånd ska lämnas till dessa för 
rättshandlingar och andra åtgärder. 
Genom sin tillsynsfunktion utgör 
överförmyndarnämndens verksamhet 
ett skydd för de svaga i samhället, 
sjuka, funktionshindrade och barn. 

Från vänster: Carina Engman, Katinka Sundqvist, Eva Nyström.
Årets viktigaste händelser
Nämnden har haft fokus på att 
utveckla tillsynsrollen där bland 
annat korta handläggningstider 
med bibehållen rättsäkerhet ska 
eftersträvas. 

Nämnden har haft som mål att 
90 % av årsräkningarna ska vara 
granskade senast den 1 september 
och resterande 10 % innan årsskiftet. 
För att uppnå målet har nämnden 

haft en resursförstärkning under 
ett par månader. Målet uppnåddes 
till 99,5%, vilket innebar att en 
årsräkning återstod att granska efter 
årsskiftet. Nämnden är ändå nöjd 
med resultatet.  

Nämnden har även påbörjat arbetet 
med att utveckla hemsidan, utbilda 
ställföreträdare, samt att förbättra 
kommunikation och samverkan.

Överförmyndarnämndens styrkort 2012
Överförmyndarnämnden har totalt 8 mål fördelade och uppfyllda enligt följande: 

Perspektiv  Genomförda mål  Påbörjade mål  Ej påbörjade mål 
Medborgare 1 mål   2 mål 0 mål  
Tillväxt och utveckling * mål * mål * mål 
Intern effektivitet   2 mål   1 mål 1 mål 
Medarbetare * mål * mål * mål   
Ekonomi 1 mål 0 mål 0 mål 
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Överförmyndarnämnd

MEDBORGARE - ATTRAKTIVA GÄLLIVARE
MÅL MÅTT 

 1. Huvudmännens intresse tillvaratas och 
rättigheterna blir tillgodosedda.  
 

 1.1 90 % av årsräkningarna ska vara granskade 
senast den 1 september. Resterande 10 % innan årsskiftet. 

 1.2 Nämnden ska ej få någon allvarlig kritik vid 
länsstyrelsens årliga tillsyn och kommunrevisorernas 
granskning. 

 2. Vara tillgängliga med vägledning, stöd och 
information. 

 2. 1 Öka tillgängligheten på hemsidan med 
information som rör överförmyndarverksamheten, 
blanketter m.m. 

  3. Kompetenta, motiverade och nöjda 
ställföreträdare 

 3.1 Årliga informations- och utbildningsträffar med 
ställföreträdare.  

 3.2 Introduktionsutbildningar genomförs.  

 3.3 Ställföreträdares nöjdhet. 
 

1. Huvudmännens intresse tillvaratas och rättigheterna blir tillgodosedda.
 1.1 Den 1 september 2012 var 88 % av årsräkningarna granskade och 99,5 % av årsräkningarna var    
 granskade innan årsskiftet 2012/2013. 

 1.2 Nämnden har ej fått någon allvarlig kritik från länsstyrelsen vid den årliga tillsynen och nämnden har inte    
 heller fått någon allvarlig kritik från kommunrevisorerna. 

2. Vara tillgängliga med vägledning, stöd och information.
 2.1 För att öka tillgängligheten på hemsidan har arbetet med att ta fram informationsdokument påbörjats,    
 och en direktlänk som leder till hemsidan har placerats på förstasidan, under kommun och samhälle,    
 på gallivare.se. Blanketter och information rörande överförmyndarverksamheten har ej publicerats på    
 hemsidan med anledning av andra prioriteringar inom verksamheten. Det som återstår att göra är att arbeta    
 fram informationsmaterial och utbildningsmaterial och publiceras dessa på hemsidan. 

3. Kompetenta, motiverade och nöjda ställföreträdare
 3.1 En årlig informations- och utbildningsträff hölls i december 2012 och en utbildning avseende upprättande  av   
 årsräkning ges vid fem tillfällen i januari 2013 istället för december 2012, då bedömningen var att detta    
 skulle vara mer fördelaktigt för ställföreträdarna som i januari påbörjar upprättandet av årsräkningen.

 3.2 Introduktionsutbildningar sker i form av informationsmöte med nya ställföreträdare vid behov,     
 men dessa är ej strukturerade utbildningar. Framtagandet av utbildningsmaterial för strukturerade     
 introduktionsutbildningar har påbörjats. 

 3.3 Då ingen undersökning avseende ställföreträdarnas nöjdhet genomförts är det svårt att avgöra     
 ställföreträdarnas nöjdhet. Det som återstår att göra är att färdigställa utbildningsmaterialet och implementera   
 strukturerade introduktionsutbildningar, samt framtagande och genomförande av nöjdhetsundersökning.  
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Överförmyndarnämnd

INTERN EFFEKTIVITET – KVALITETSSÄKRA SERVICE UTAN REALKOSTNADSÖKNINGAR
MÅL MÅTT 

 1. Effektivisera granskningar av 
årsräkningar. 
 

 1.1  90% ska vara färdiggranskade 
senast den 1 september. Resterande  
10 % innan årsskiftet.  

 1.2 Nöjda ställföreträdare 

 2. Tydlig, korrekt och aktuell information på 
hemsida 

 2.1 Uppdatering av hemsidan ska ske kontinuerligt.  

 3. Förbättra kommunikation och samverkan  3.1 Nämnd och expedition ska i ökad utsträckning 
medverka till att överförmyndarverksamheten blir 
mer känd inom kommunen och berörda 
myndigheter utanför kommunen. 

 4. Strukturerad dokumenthantering  4.1 Gällande dokumenthanteringsplan 
ska följas 

  
1. Effektivisera granskningar av årsräkningar.
 1.1 Den 1 september 2012 var 88 % av årsräkningarna granskade och 99,5 % av årsräkningarna var granskade innan  
 årsskiftet 2012/2013. 

 1.2 Då ingen undersökning avseende ställföreträdarnas nöjdhet genomförts är det svårt att avgöra ställföreträdarnas   
 nöjdhet. Det som återstår att göra är framtagande av nöjdhetsundersökning samt genomförande av nöjdhetsundersökning. 

2. Tydlig, korrekt och aktuell information på hemsida
 2.1 Uppdateringen av hemsidan har inte skett kontinuerligt med anledning av andra prioriteringar inom verksamheten.   
 Framtagandet av informationsmaterial har påbörjats. Det som återstår att göra är att arbeta fram informationsmaterial och  
 utbildningsmaterial och publiceras dessa på hemsidan. 

3. Förbättra kommunikation och samverkan
 3.1 Nämnden och expeditionen har medverkat till att överförmyndarverksamheten blir mer känd inom kommunen och   
 berörda myndigheter utanför kommunen genom deltagande vid ordförandeträffar och möte med Landstinget, Tingsrätten  
  och Socialnämnden, samt genom verksamhetsplanering och liknande aktiviteter. 

4. Strukturerad dokumenthantering
 4.1 Gällande dokumenthanteringsplan efterföljs.

EKONOMI – ÄNDAMÅLSENLIG OCH KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET
MÅL MÅTT 

 1. Kontinuerlig uppföljning   1.1 Nämndens mål, ekonomi, ärendevolymer, 
resultat av års-räkningsgranskning m m rapporteras vid 
nämndssammanträde 

 
1. Kontinuerlig uppföljning
 1.1 Nämndens mål, ekonomi, ärendevolymer, resultat av årsräkningsgranskning m.m. rapporteras vid    
 nämndssammanträde
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Överförmyndarnämnd

Ekonomi 
Nämnden redovisar ett överskott vilket delvis kan bero på förbättrad ekonomi hos huvudmännen. Sammanträden och 
möten har anpassats till att äga rum utanför arbetstid, vilket har medfört att nämnden inte tagit ut arvoden i samma 
utsträckning som tidigare år. Vidare har nämnden intagit en striktare hållning vad gäller utbetalning till ställföreträdare. 
Nämnden följer SKLs rekommendationer för utbetalning av arvode till ställföreträdare.  

Konsekvenserna av den höjning av basbeloppet som skedde under 2012 har ej påverkat nämndens ekonomi under 
2012 eftersom de årsräkningar som granskats avsåg 2011. Höjningen av basbeloppet kommer däremot att påverka 
nämndens ekonomi under 2013 då årsräkningarna som avser 2012 granskas.  

 

Ekonomi (tkr) 2012 2011
Intäkter 26 40
Kostnader -1 029 -1 189
Årets resultat -1 003 -1 149
Budget 1 230 1 029
Driftbudgetavvikelse 227 -120

Överförmyndarnämnden

1

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Tillsynsrollen behöver ständigt utvecklas för att säkerställa att de svaga i samhället inte missgynnas ekonomiskt och 
rättsligt, de utvecklingsområden som ligger närmast för nämnden är att effektivisera handläggningen av ärenden med 
bibehållen rättsäkerhet, effektivisera årsräkningsgranskningen, förbättra kommunikationen och samverkan med andra 
funktioner, samt utbildning av gode män och förvaltare i deras uppdrag. 

En väl fungerade tillsyn minimerar risken för att de som företräds av en ställföreträdare i form av god man, förvaltare 
eller förmyndare ska drabbas av rättförluster. Därför behövs kompetenta och motiverade ställföreträdare. Riktat 
till dessa ska nämnden genomföra årliga informations- och utbildningsträffar och utarbeta en mer strukturerad 
introduktionsutbildning.

Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare ska före den 1 mars varje år inkomma med en årsräkning till 
överförmyndaren. Särskild vikt kommer även fortsättningsvis att läggas på att effektivisera granskningen av dessa 
årsräkningar. 

Nämndens ambition är även att öka tillgången till information, stöd och vägledning på kommunens hemsida. Vidare 
ska dokumenthanteringen ses över. 

Nämnd och expedition ska även i ökad utsträckning medverka till att överförmyndarverksamheten blir mer känd inom 
kommunen och berörda myndigheter utanför kommunen.
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Kommunstyrelse

Ordförande:  Tommy Nyström
Antal ledamöter: 11

Förvaltningschef: 
Lennart Johansson

Uppdrag 
Kommunstyrelsen är kommunens 
ledande politiska förvaltningsorgan. 
Den har ansvar för hela kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen leder och samord-
nar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksam-
heter. 

Kommunstyrelsen genomför de 
beslut som kommunfullmäktige har 
fattat. Den tar även egna beslut i 
många frågor och förbereder de 
ärenden som går vidare till kommun-
fullmäktige.
 
Till kommunstyrelsens uppgifter hör 
även att ha uppsikt över nämnder-
nas och de kommunala bolagens 
verksamhet. Det betyder att styrelsen 
övervakar att lagar och riktlinjer följs i 
den kommunala verksamheten.

Årets viktigaste händelser
Samverkansavtalet med LKAB, 
vilket ännu ej vunnit laga kraft, 
har antagits av kommunfullmäk-
tige. Avtalet innebär att det skapas 
långsiktiga planeringsförutsättnin-
gar för gruvområdets utveckling i 
Malmberget samt förutsättningar för 
utveckling av bostäder och övriga 
samhällsfunktioner inom övriga de-
lar av tätorten. Avtalet innebär även 
att den kommunala ekonomin stärks 
vilket ger möjligheter att bland an-
nat mildra effekterna av kommunens 
pensionsåtaganden och därmed 
skapa mer ekonomiskt utrymme för 
verksamheterna.

Projekt Nya Gällivare är avslutat. 
Inom ramen för projektet har arbete 
bedrivits med att ta fram en bostads-
försörjningsplan samt utveckling-
splaner för bebyggelse inom Re-
pisvaara, Vassaraälv och Centrum. 
Resultat och slutsatser av projektet 
ligger även till grund för en revider-
ing av Fördjupad översiktsplan 
(FÖP) för tätorten.

En gemensam värdegrund för Gäl-
livare kommun är framtagen av 
förvaltningsledningen med stöd av 
Luleå tekniska universitet. Arbetet 
med att implementera värdegrunden 
i organisationen har pågått under 
hösten 2012. 

Ett antal nya företag har också 
etablerat sig i kommunen under 
året. Dessa företagsetableringar har 
genererat 166 st nya arbetstillfällen 
i kommunen. Underlag för ytterlig-
are industri- och handelstomter har 
tagits fram och är nu föremål för de-
taljplanläggning.  

Arbetet med den kommuntäckande 
översiktsplanen (ÖP) har fortsatt 
under året och arbetet beräknas 
fortsätta till 2014.

IN Gellivare, vår nya satsning på 
inflyttnings-	och	rekryteringsservice,	
är redan en uppskattad och viktig 
resurs för Gällivare. IN Gellivare ska 
erbjuda ett varmare välkomnande till 
nya medborgare i Gällivare. 

Kommunstyrelsens styrkort 2012
Kommunstyrelsen har totalt 26 mål 
fördelade och uppfyllda enligt föl-
jande: 

 

Perspektiv  Genomförda mål  Påbörjade mål  Ej påbörjade mål 
Medborgare 3 mål   4 mål 0 mål  
Tillväxt och utveckling 5 mål 3 mål 0 mål 
Intern effektivitet   2 mål   1 mål 0 mål 
Medarbetare 2 mål 3 mål 0 mål   
Ekonomi 0 mål 2 mål 1 mål 
 

63

Kommunstyrelsen
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 MEDBORGARE – ATTRAKTIVA GÄLLIVARE 
 

MÅL MÅTT 

 1. Verka för en god och jämlik hälsa i livets 
alla skeenden. 

 1.1 Genomförda insatser enligt folkhälsopolitisk 
plan 

 2. Långsiktigt miljöarbete  2.1 Genomförda insatser enligt miljöplan. 

 3. Unika och attraktiva boendemiljöer för alla.  3.1 Minskad bostadskö 

 3.2 Ökat antal inflyttade 

 
 MEDBORGARE - MEDBORGARENGAGEMANG

 

MÅL MÅTT 

 4. Verksamheten är flexibel och utgår från 
brukarnas behov. 

 4.1 Antalet tillgängliga e-tjänster ökar 

 4.2 Ökad medborgarnöjdhet 

 5.Servicedeklarationer tydliggör serviceut-
budet. 

 5.1 Förvaltningarnas deklarationer ökar.  

 6. Kommunstyrelsen är aktiva i olika former 
för medborgardialoger. 

 6.1 Antalet dialoger/ former ökar 

 7. Stimulera fler arrangemang och aktiviteter.  7.1 Ökad medborgarnöjdhet 
 

1.  Verka för en god och jämlik hälsa i livets alla skeenden.
 1.1 Verksamheten har arbetat med åtgärder och uppföljning i enlighet med programmen för folkhälsa och drogpolitik. 

 En god folkhälsa mäts med hjälp av 13 st olika indikatorer (medellivslängd, barn i ekonomiskt utsatta hushåll, övervikt åk  
 7, rökning åk 9, alkoholbruk åk 9, narkotikabruk åk 9, behöriga till gymnasiet, sjukpenningtal, arbetslösa alla, arbetslösa  
 unga, våldsbrott, fallskador och trygghet för 75 år +). För 2012 erhölls nio nya indikatorer. Av dessa nya indikatorer visar  
 fem en positiv utveckling, en indikator är i stort oförändrad och tre påvisar en negativ utveckling (sjukpenningtalet,   
 behöriga till gymnasiet samt andelen fallskador bland äldre). Totalt sett visar nyckeltalen en fortsatt positiv utveckling. Dock  
 bör noteras att det här året har fler indikatorer med ett negativt resultat än föregående år.

2.  Långsiktigt miljöarbete
 2.1 Ett förslag på miljöplan är framtagen. Förslaget är ej antaget politiskt av kommunfullmäktige under 2012. Det har därför  
 inte varit möjligt att genomföra insatser enligt miljöplanen under 2012. 

3.  Unika och attraktiva boendemiljöer för alla
 Repisvaara, Vassara älv och centrum har identifierats som attraktiva områden för framtida bebyggelse och    
 utveckling. Medborgardialogen har resulterat i visionen “En arktisk småstad i världsklass” som nu är underlag för det   
 framtida planeringsarbetet. Utifrån visionen och medborgardialogen arbetas det vidare med utvecklingsplaner för de tre  
 områden.

 3.1 Antalet registrerade i bostadskön hos TOP-bostäder har ökat från 6388 st 2011 till 7515 st 2012. Bostadskön är inte  
 rensad vilket innebär att det finns ett stort antal personer i kön som inte är i behov av en bostad för närvarande. Under   
 våren 2013 kommer ett nytt kösystem att införas och i samband med detta kommer samtliga som står i kön att tillskrivas  
 om att de måste förnya sitt intresse om de vill stå kvar i kön.

 3.2 SCB:s statistik för helåret 2012 finns tillgänglig först den 20 februari vilket är efter årsbokslutets sammanställande.   
 Måluppfyllelsen grundar sig därför på befolkningsutvecklingen till och med kvartal 3 2012. Befolkningen i Gällivare   
 kommun minskade med 46 st personer under de tre första kvartalen 2012. 

4.  Verksamheten är flexibel och utgår från brukarnas behov
 4.1 Antalet e-tjänster ökar stadigt, främst genom förvaltningarnas försorg. Vi har idag drygt 20 st och antalet ökar med ett  
 par varje år, senast ett nytt länsövergripande bibliotekssystem. 
 4.2 Hur nöjd medborgarna är med kommunens verksamhet mäts i medborgarundersökningen som kommunen medverkar  
 i vartannat år. I medborgarundersökningen får medborgarna tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Ingen   
 undersökning är gjord under 2012. Nästa undersökning kommer att genomföras under 2013. 
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5.  Servicedeklarationer tydliggör serviceutbudet
 5.1 Kommunledningskontorets samtliga enheter har utformat interna servicedeklarationer. De finns utlagda på intranätet  
 och webben för de enheter som har externa åtaganden till medborgarna. Syftet med deklarationerna är att tydliggöra   
 vilken service och vilka tjänster som enheterna tillhandahåller. Några enheter har reviderat sina servicedeklarationer.  

6.  Kommunstyrelsen är aktiva i olika former för medborgardialoger:
 6.1 Näringslivsutskottet deltar i olika forum och mötesplatser med näringslivet för att stärka samarbetet och fånga   
 in  synpunkter. Via samhällsomvandlingen så har kommunstyrelsen varit aktiva i medborgardialoger. Ett förslag till   
 medborgardialog för kommunstyrelsen har utarbetas med ej antagits politiskt.

7.  Stimulera fler arrangemang och aktiviteter: 
 Arbetet med att ta fram riktlinjer för serveringstillstånd pågår. Ett samarbete mellan kommunen, näringslivet och föreningar  
 pågår för att stödja arrangemang och aktiviteter. 

 7.1 Hur nöjd medborgarna är med kommunens verksamhet mäts i medborgarundersökningen som kommunen medverkar  
 i vartannat år. I medborgarundersökningen får medborgarna tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Ingen   
 undersökning är gjord under 2012. Nästa undersökning kommer att genomföras under 2013.

 TILLVÄXT OCH UTVECKLING – STRATEGISK SAMHÄLLSOMVANDLING

 

MÅL MÅTT 

 1. Samhällsomvandlingen övergår i ett 
praktiskt skede. 

 1.1 Utarbetade planer program 

 1.2 Genomförda insatser 

 2. Säkra marktillgångar för framtida behov.  2.1 Mått enligt bostadsförsörjningsplan 

 3. Kommunen säkerställer en gemensam 
omvärldsbevakningsprocess. 

 3.1 Kommunen säkerställer en gemensam 
omvärldsbevakningsprocess.  

 4. Skapa förutsättningar för Gällivares 
utveckling mot en ledande vinterort. 

 4.1 Öka antalet vinteraktiviteter 

 4.2 Antalet gästnätter ökar 

 4.3 Besöksfrekvensen stiger 
 

 TILLVÄXT OCH UTVECKLING – EXPANSIVT NÄRINGSLIV

 

MÅL MÅTT 

 5. Växande och hållbart näringsliv.  5.1 Antal nya företag ökar i jämförelse med 
föregående år.  

 5.2 Öka antalet kvinnliga företagare i jämförelse 
med föregående år.  

 6. Säkerställa kompetensförsörjningen.  6.1 Ökad inflyttning 

 7. Aktiv marknadsföring av Gällivare.  7.1 Redovisa genomförda insatser enligt 
kommunikationsplan 

 7.2 Ökad företagarnöjdhet 

 7.3 Ökad medborgarnöjdhet 

 8. Kommunstyrelsen deltar i forum för 
samverkan. 

8.1 Redovisa deltagandet och utfallet.  

 

1.  Samhällsomvandlingen övergår i ett praktiskt skede:
 1.1 Projekt ”Nya Gällivare” är avslutat. Resultatet ligger till grund för en revidering av Fördjupad översiktsplan (FÖP).   
 Detta beräknas vara genomfört under 2013. I projektet ”Nya Gällivare” ingår framtagande av Bostadsförsörjningsplan och  
 utvecklingsplaner, för de olika bostadsområden som prioriteras i projektet för omflyttning och nybyggnation av bostäder.

 1.2 Utvecklingsenheten har tagit fram underlag för ytterligare industri- och handelstomter som nu är föremål för   
 detaljplanläggning.   
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2.  Säkra marktillgångar för framtida behov: 
 2.1 Mått enligt bostadsförsörjningsplan 
 En revidering av Fördjupad översiktsplan (FÖP) har pågått under 2012. Planen beräknas vara slutförd under 2013. I   
 projektet ”Nya Gällivare” ingår framtagandet av en Bostadsförsörjningsplan.

3.  Kommunen säkerställer en gemensam omvärldsbevakningsprocess: 
 3.1 Ett förslag på en ny gemensam omvärldsbevakningsprocess är framtagen. Beslutet i förvaltningsled-ningsgruppen   
 är att kommunen omvärldsbevakar enligt nuvarande modell. Nuvarande modell innebär att BAS-nätverket ansvarar för att  
 ta fram dokumentet ”Gemensamma planeringsförutsättningar 2013” till Scenariodagarna. 

4.  Skapa förutsättningar för Gällivares utveckling mot en ledande vinterort: 
 4.1 En särskild satsning med utveckling och kommersialisering av Hellnerstadion och ett regionalt vintersportcentrum är  
 påbörjat. Arbetet med att ta fram en strategi för Gällivare som vinterort är ej påbörjad.

 4.2 Uppgifterna för 2012 är tillgängliga först i juni 2013. Uppgifterna som redovisas i årsredovisningen är från år 2011.   
 Antalet gästnätter har minskat från 436 000 st 2010 till 410 000 st 2011. 

 4.3 Uppgifterna för 2012 är tillgängliga först i juni 2013. Uppgifterna som redovisas i årsredovisningen är från år 2011.   
 Genomfartsresorna har ökat från 217 000 st 2010 till 220 000 st 2011. Totalt sett har besöksfrekvensen minskat om man  
 ser till antalet gästnätter och antal genomfartsresor. 

5.  Växande och hållbart näringsliv: 
 5.1 Antal nya företag ökar i jämförelse med föregående år. 
 Antal registerade/ återaktiverade aktiebolag (AB) och handelsbolag (HB) under 2012 var 166 st (uppgifter från SCB:s   
 företagsregister). Ett antal företag har etablerat sig i kommunen under året. Dessa företagsetableringar har genererat 166  
 st nya arbetstillfällen i kommunen under 2012 (uppgifter från SCB:s företagsregister). Näringslivsstrategin är fastställd.   
 Gällivare förbättrade även sin plats även i Svenskt näringslivsrankings kommunranking med 30 platser.

 5.2 Öka antalet kvinnliga företagare jämfört med föregående år.
 Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder under 2012 var 3,1 procent i kommunen. Det är en förbättring med 0.1   
 procent sedan 2011. Riksgenomsnittet ligger på 4,2 procent. Detta placerar Gällivare kommun på plats 249 bland   
 Sveriges kommuner. 

 Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen uppgick till 27,8 procent under 2012. Det är en förbättring med 0.5   
 procent sedan 2011. Detta placerar Gällivare kommun på plats 163 bland Sveriges kommuner. Samtliga uppgifter från   
 ”Fakta om kvinnors företagande 2011, 2012”, Rapport från Företagarna. 

6.  Säkerställa komptensförsörjningen: 
 6.1 Ökad inflyttning
 SCB:s statistik för helåret 2012 finns tillgänglig först den 20 februari vilket är efter årsbokslutets sammanställande.   
 Måluppfyllelsen grundar sig på befolkningsutvecklingen till och med kvartal 3 2012. Befolkningen i Gällivare kommun   
 minskade med 46 st personer under de tre första kvartalen 2012. 

 En dialog är påbörjade mellan kommunen, näringslivet, gymnasiet och lärcentrat i syfte att säkerställa rekrytering och   
 framtida kompetens. En strategi för deltagandet i rekryteringsmässor är inte utarbetad.

 Riktlinjer för kompetens och personalförsörjning är utarbetade och beslutade. Utveckling av metoder och verktyg   
 som stöd för planering, genomförande och uppföljning har påbörjats. Utredning av förutsättningar för införande av ett   
 system för registrering av organisationens befintliga kompetens som ska underlätta intern rörlighet och utgöra underlag  
 för kompetensutveckling har påbörjats. 

7.  Aktiv marknadsföring av Gällivare: 
 7.1 Redovisa genomförda insatser enligt kommunikationsplan
 Utvecklingsenheten har genomfört marknadsföringsplanen med omfattande annonseringar lokalt, regionalt och nationellt.  
 Även näringslivsnyheter, webbnyheter och andra liknande aktiviteter har genomförts, i de flesta fall, tillsammans med   
 näringslivets organisationer. Informationsenhetens arbete med att beskriva kommunala verksamheter och lyfta fram   
 människor och företeelser har skett i enlighet med kommunikationsplanen. 

 7.2 Ökad företagarnöjdhet
 Gällivare kommun förbättrade sin plats i Svenskt näringslivsranking med 30 placeringar. Det placerar kommunen på plats  
 222 (från 252 år 2011) bland Sveriges kommuner.

 Ett gemensamt marknadsråd är etablerat där kommunen är en av parterna i syfte att förbättra och få ett bredare   
 perspektiv i marknadsföringen. Inflyttningsservice har startat där kommunen är en av parterna. 
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 7.3 Ökad medborgarnöjdhet
 Hur nöjd medborgarna är med kommunens verksamhet mäts i medborgarundersökningen som kommunen medverkar i  
 vartannat år. I medborgarundersökningen får medborgarna tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Ingen   
 undersökning är gjord under 2012. Nästa undersökning kommer att genomföras under 2013. Det arbete som är gjort   
 under år 2012 kommer att visas i den kommande undersökningen. 

8.  Kommunstyrelsen deltar i forum för samverkan: 
 8.1 Redovisa deltagandet och utfallet.
 Kommunstyrelsens Näringslivsutskott har med en eller flera ledamöter deltagit på två branschråd, elva frukostsnack,   
 samt några fredagsfrukostar via Företagsbolaget. Via projekt Nya Gällivare har dialogmöten arrangerats mellan   
 kommunen och föreningar, organisationer och grupper av medborgare.

 INTERN EFFEKTIVITET – KVALITETSSÄKRA SERVICE UTAN REALA KOSTNADSÖKNINGAR

 

MÅL MÅTT 

 1. Rätt service till rätt kostnad.  1.1 Uppföljning av beslutade nyckeltal för 
verksamhet och ekonomi.  

 1.2 En systematik för internkontroll upprättas 

 1.3 Antal processkartläggningar med förbättringar i 
flödet ökar.  

 2. Utveckla former för samverkan i 
kommunkoncernen. 

 2.1 Redovisa samverkansformer och uppfyllt syfte 

 3. Kommunen ökar samverkan med högskolor 
och universitet. Kommunstyrelsen anordnar 
akademikerplatser årligen.  

 3.1 Kommunen ökar samverkan med högskolor och 
universitet. Kommunstyrelsen anordnar 
akademikerplatser årligen. 

 
1.  Rätt service till rätt kostnad: 
 1.1 Uppföljning av beslutade nyckeltal för verksamhet och ekonomi.
 Beslutade nyckeltal före verksamhet och ekonomi har utarbetats och ligger i det strategiska styrkortet (kommunstyrelsens  
 styrkort). Dessa har brutits ned till nämndernas styrkort. 
 
 1.2 En systematik för internkontroll av verksamheterna har upprättats genom framtagandet av dokumentet ”Styrsystem för  
 intern kontroll” som beslutades av Kommunfullmäktige den 12 november 2012 (§152). 

 1.3 Antal processkartläggningar med förbättringar i flödet ökar.
 En större översyn av kommunens processkarta är påbörjad.  

2.  Utveckla former för samverkan i kommunkoncernen: 
 2.1 Redovisa samverkansformer och uppfyllt syfte
 Tydligare ägardirektiv för TOP-bostäder och Gällivare Energi har utarbetas i syfte att tydliggöra samarbetet, skapa en   
 bättre dialog och säkerställa en tillräcklig uppsiktsplikt för kommunstyrelsen gentemot bolagen. Matlagets ägardirektiv   
 kommer att slutföras under 2013.

 Utvecklingsenheten har deltagit i den stategiska markgruppen, Operativa planeringsgruppen/ Nya Gällivare. De   
 samverkar med TOP-bostäder och Gällivare Energi kring projekt Nya Gällivare. 

 Samverkan sker mellan förvaltningarna inom ramen för budget och verksamhetsplaneringsprocessen. 

3.  Kommunen ökar samverkan med högskolor och universitet. Kommunstyrelsen anordnar akademikerplatser   
 årligen: 
 3.1 Gemensamma projekt mellan kommunen och universitet /högskolor inom samhällsomvandlingen har fortgått under  
 året. Detta har bland annat resulterat i att 22 stycken masterstudenter delvis kommer att utbildas med Gällivare som   
 praktikfall. 
 IN Gellivare har arbetat aktivt för rekrytering av bland annat akademiker via Luleå tekniska universitet och Umeå   
 universitet. 

 Under året har Miljö- och byggkontoret erbjudit praktikplats för två akademiker. Frågan om en plan eller policy för   
 hur kommunen ska ta emot examensarbetare, praktikanter från universitet och högskolor har väckts och kommer att   
 diskuteras i ledningsgruppen under 2013. 
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 MEDARBETARE – KOMMUNEN ÄR EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
 

MÅL MÅTT 

 1. Organisationen vägleds mot mål och vision 
genom en gemensam värdegrund. 

 1.1 Värdegrunden ska vara utarbetad. 

 1.2 Medarbetarnöjdheten ökar jämfört med 
föregående undersökning 

 2. Medarbetarna ska uppleva en god arbets-
miljö, delaktighet, trivsel och möjligheter till 
utveckling. 

 2.1 Medarbetarnöjdheten ska öka 

 2.2 Redovisa genomförda hälsofrämjande aktiviteter 

 2.3 Ökat frisktal 

 3. Medarbetarna påverkar sin egen arbetssitua-
tion. 

 3.1 Ökad medarbetarnöjdhet 

 4. Ökade möjligheter till intern rörlighet och 
karriärutveckling. 

 4.1 Ökad medarbetarnöjdhet 

 4.2 Utarbetad definition av intern rörlighet/ 
karriärsutveckling 

5. Säkerställa kompetensförsörjningen.  5.1 Genomförda insatser i enlighet med 
personalprogrammet.  

 

1.  Organisationen vägleds mot mål och vision genom en gemensam värdegrund:
 1.1 Värdegrunden ska vara utarbetad
 En gemensam värdegrund ar framtagen av förvaltningsledningen med stöd av Luleå tekniska universitet. Arbetet med att  
 implementera värdegrunden i organisationen har pågått under hösten 2012. 

 1.2 Medarbetarnöjdheten ökar jämfört med föregående undersökning
 Medarbetarnöjdheten minskade från 3,62 indexpoäng 2009 till 3,46 i indexpoäng 2011. Ingen undersökning har gjorts   
 under 2012. Nästa undersökning sker under 2013.

 Åtgärder för att förbättra medarbetarnöjdheten pågår och finns med i förvaltningarnas och enheternas handlingsplaner. För  
 att kunna höja medarbetarnöjdheten är följande förbättringsområden prioriterade: konkurrenskraftig personalpolitik samt en  
 attraktiv arbetsgivare. 

2.  Medarbetarna ska uppleva en god arbetsmiljö, delaktighet, trivsel och möjligheter till utveckling: 
 2.1 Medarbetarnöjdheten minskade från 3,62 indexpoäng 2009 till 3,46 i indexpoäng 2011. Ingen undersökning har gjorts  
 under 2012. Nästa undersökning sker under 2013.

 Åtgärder för att förbättra medarbetarnöjdheten pågår och finns med i förvaltningarnas och enheternas handlingsplaner. För  
 att kunna höja medarbetarnöjdheten är följande förbättringsområden prioriterade: konkurrenskraftig personalpolitik samt en  
 attraktiv arbetsgivare. 

 2.2 Ett hälsobokslut presenteras årligen. Som en del i användandet av arbetsmiljöpengarna har en föreläsning   
 om kommunikation med John Steinberg anordnats för alla medarbetare på KLK. Hälsoinspiratörerna initierade en   
 10-veckorskurs i mental träning och avspänning som genomfördes av Previa. Hälsoinpspiratörerna har även arrangerat  
 aktivitetstävlingar, zumba och utmaningar på sina respektive enheter. Alla enheter har genomfört någon form av   
 trivselaktivitet under året, oftast i samband med en arbetsplatsträff. 
 
 2.3 Frisktalet har minskat sedan 2011. Antalet medarbetare som varit sjuka 0-7 dagar var 62,7 % under 2011 och 58,5  
 procent under 2012. Det innebär att antalet medarbetare som varit sjuka 8 dagar eller mer ökat med 4,2 procent sedan  
 2011. 

3.  Medarbetarna påverkar sin egen arbetssituation: 
 3.1 Medarbetarnöjdheten minskade från 3,62 indexpoäng 2009 till 3,46 i indexpoäng 2011. Ingen undersökning har gjorts  
 under 2012. Nästa undersökning sker under 2013.
 Ett strategiskt personalprogram är framtaget och kommunicerat till medarbetarna. En föreläsning i personalprogrammet  
 samt i värdegrunden har genomförts under året.

4.  Ökade möjligheter till intern rörlighet och karriärutveckling:
 4.1 Medarbetarnöjdheten minskade från 3,62 indexpoäng 2009 till 3,46 i indexpoäng 2011. Ingen undersökning har gjorts  
 under 2012. Nästa undersökning sker under 2013.
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 4.2 Utredning av förutsättningar för införande av ett system för registrering av organisationens befintliga kompetens som  
 ska underlätta intern rörlighet och utgöra underlag för kompetensutveckling har påbörjats. 

5.  Säkerställa kompetensförsörjningen: 
 5.1 Arbetet med revidering av befintlig kompetensförsörjningsplan är genomförd och resulterade i ”Riktlinjer kompetens-  
 och personalförsörjning”. Riktlinjerna är beslutade i KS/PU den 5 december 2012. Dokumentet ska fungera som ett   
 stöddokument för hur kommunen ska agera i kompetens- och personalförsörjningsfrågor. Kartläggning av verksamhetens  
 och medarbetarnas behov av kompetensutveckling sker inom ramen för RUS (Resultat- och utvecklingssamtal). 

 EKONOMI – ÄNDAMÅLSENLIG OCH KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET

 

MÅL MÅTT 

 1. Resursfördelningsmodell styr tilldelningen 
av resurser. 

 1.1 Framtagen resursfördelningsmodell som styr 
tilldelningen av resurser.  

 2. Kommunstyrelsen utarbetar en resursfördel-
ningsmodell. 

 2.1 Framtagen modell redovisas KS  

 3. Höja täckningsgraden på den 
skattefinansierade verksamheten. 

 3.1 Redovisa täckningsgrad i %. 

 

1.  Resursfördelningsmodell styr tilldelningen av resurser: 
 1.1 En beslutad modell för kommunens tilldelning av alla resurser har inte kunnat tas fram. Tilldelning till skolans resurser  
 styrs av ett resursfördelningssystem.  

2.  Kommunstyrelsen utarbetar en resursfördelningsmodell: 
 2.1 En resursfördelningsmodell för hur fördelningen ska se ut till nämnder och styrelser är inte framtagen. Resurserna  
 fördelas idag till stor del utifrån hur de fördelades föregående period med vissa justeringar enligt budgetdirektiv och 
 uppräkningar och utifrån de politiska prioriteringar som görs i samband med budgetprocessen. 

3.  Höja täckningsgraden på den skattefinansierade verksamheten: 
 3.1 En rutin för hur täckningsgraden ska redovisas är framtaget. Täckningsgraden mäter hur stor del av kostnaderna som  
 finansieras av avgifter och intäkter. Redovisning av täckningsgraden sker inte i alla nämnder och styrelser. Politiska beslut  
 om att täckningsgraden ska öka på den skattefinansierade verksamheten ex. vis i höjda avgifter saknas och måluppfyl- 
 lelse kan då ej nås.

 För 2012 har täckningsgraden inom vård och omsorg ökat från 11,9 till 13,2 procent. För sim- och sporthallar har den ökat  
 från 40 till 41 procent och för barnomsorgen har den minskat från 17,8 till 16,7 procent.

Ekonomi 
Kommunstyrelsen redovisar ett mindre överskott på 172 tkr. Kommunstyrelsens slutliga resultat stod klart först efter 
december, innan dess såg prognosen ut att ge ett betydligt högre överskott.

Driftsanalys
Den	största	negativa	budgetavvikelsen	återfinns	inom	utvecklingsenheten	med	–	523	tkr.	Underskottet	beror	på	ut-
betalning till samlingslokaler utöver budget samt att kostnaderna för översiktsplaneringen överstigit budget. 
Även IT-enheten och miljö- och bygg uppvisar negativa budgetavvikelser. Vad gäller miljö- och byggs resultat så beror 
underskottet på en eftersläpning av bygglovsintäkter.

Nämnd-	och	utredningsenheten	står	för	den	största	positiva	budgetavvikelsen	på	400	tkr.	Trots	att	kollektivtrafikens	
kostnader och intäkter inte riktigt gick jämnt upp, så kunde nämnd- och utredning ändå visa på ett positivt resultat 
på grund av vakanta tjänster. Även kommunstyrelsen uppvisade ett överskott, bland annat genom att de var restrik-
tiva med kontot ”Till kommunstyrelsens förfogande”. Kontot används vanligtvis till oförutsedda händelser, bidrag och 
liknande. 

Investeringsanalys
De investeringsprojekt som pågår inom kommunstyrelsens ansvarsområde är trådlöst nätverk inom IT-enheten, luft-
mätning inom miljö- och bygg samt markförvärv inför samhällsomvandlingen.
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Ekonomi (tkr) 2012 2011
Driftredovisning
Intäkter -38 922 -43 593
Personalkostnader 59 816 60 019
Övriga kostnader 62 723 61 571
Årets resultat 83 617 77 997
Netto driftbudget 83 789 77 758
Budgetavvikelse 172 -239

Investeringar
Utgifter 8 654 397
Budget 12 077 4 397
Budgetavvikelse 3 423 4 000

Investeringsbidrag 0 0

Kommunstyrelsen

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Samarbetsavtalet mellan kom-
munen och LKAB för att långsiktigt 
säkerställa planeringen och genom-
förandet av samhällsomvandlingen 
blir helt avgörande för de närmaste 
decenniernas mark- och bostad-
spolitik. Planering och genomförande 
påbörjas för avvecklingen av de delar 
av Malmberget som följer av samhäll-
somvandlingen. Parallellt med detta 
måste en utveckling av tätorten ske 
för att Gällivare – Malmberget fortsatt 
skall vara en attraktiv bostadsort.

Samhällsomvandlingen kommer att 
beröra samtliga kommunala verksam-
heter eftersom verksamhetslokaler 
påverkas inom omsorg, skola och 
fritid. Mot bakgrund av detta måste 
den kommunala organisationen an-
passas och dimensioneras så att den 
klarar av de krav som ställs för att 
planera och genomföra det som är en 
följd av samhällsomvandlingen.

Befolkningsutvecklingen samt be-
folkningens sammansättning är av 
stor betydelse för kommunens fram-
tida utveckling. En minskande be-
folkning innebär att skatteunderlaget 
minskar	vilket	på	sikt	försvårar	finan-
sieringen av kommunens verksam-
het. En ökad samverkan inom länet, 
regionen, samt ett ökat samarbete 
mellan närliggande kommuner kom-
mer att få ökad betydelse för att bibe-
hålla den kommunala servicen.

En ökad andel äldre medför ökade 
krav på omsorg samt kommer att 
ställa nya krav på politiska prioriterin-
gar och omfördelning mellan ålders-
grupper. Framtidens äldre är friskare, 
lever längre och har helt andra krav 
på service och utbudet av aktiviteter 
än dagens äldre. Det är av stor be-
tydelse att möta detta behov vid 
utformningen av framtidens boenden 
för äldre i Gällivare kommun.

En ökning av antalet människor som 
lämnar arbetsmarknaden och går i 
pension förutsätter att motsvarande 
antal unga kommer in på arbets-
marknaden. Gällivares befolkning-
sutveckling är inte i balans eftersom 
antalet äldre ökar. Detta innebär 
att risken för brist på arbetskraft 
i framtiden är stor. Bristen på ar-
betskraft medför att kommunen som 
arbetsgivare kommer att utsättas för 
konkurrens. Gällivare kommun måste 
bedriva en konkurrenskraftig person-
alpolitik där medarbetarna känner 
delaktighet	och	inflytande	samt	upp-
lever möjligheter till utveckling.

Bostadsförsörjningen är av väsentlig 
betydelse för en positiv befolkningsut-
veckling i kommunen. 

70

Kommunstyrelsen
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Miljö- och byggnämnden

Ordförande: Ulf Normark
Antal ledamöter: 7

Enhetschef: Sture Sundquist

Uppdrag 
Miljö- och byggnämndens vikti-
gaste uppgift är att kommunens 
medborgare/ invånare har ett bra 
boende och hälsosamma livsmiljöer. 
Nämnden ansvarar för kommunens 
myndighets- och serviceansvar för 
de uppgifter som faller inom bland 
annat: 
•	 Plan- och bygglagen
•	 Den fysiska planeringen i   

kommunen 
•	 Miljö- och hälsoskyddslagstift-

ningen 
•	 Livsmedelslagstiftningen
•	 Smittskyddslagarna
•	 Kontroll av försäljning av recept-

fria läkemedel
•	 Tillståndsgivning för brandfarliga 

och explosiva varor

Årets viktigaste händelser
2012 har varit ännu ett år av hög 
aktivitet inom miljö och byggnämn-
dens verksamhetsområden. För miljö 
och byggkontoret har den positiva 
trenden med ökat antal ärenden fort-
satt. För planenheten har det varit en 
minskning i antalet detaljplaner som 
handlagts. Arbetet med fysiskplaner-
ing har fokuserat på att få fram tre 
nya bostadsområden. Under året an-
togs detaljplanen för kompletterande 

bostadsområde, Myran med 6 nya 
tomter i Koskullskulle samt förtätning 
i södra delen av Gällivare med nytt 
bostadsområde Bryggeribacken.

Uppmärksammade ärenden som 
handlagts av nämnden under året är 
byggandet av 30 nya lägenheter på 
bostadsområdet Granbacka (LKAB 
fastigheter), 2 nya bostadshus med 
43 lägenheter på bostadsområdet 
Forsheden (TOP-bostäder) samt 
44 nya lägenheter i Laestadius-
parken, etapp II (HSB). Byggandet av 
bostäder (villor) på området Söder-
bergskullar har under 2012 fortsatt. 
Under 2012 har bygglov även givits 
för renovering av Resecentrum i Gäl-

livare, Ett nytt Naturum för Laponia 
(Stora Sjöfallet) samt för utbyggnad 
av Maria Skola och Tallbacka skola i 
Tätorten.

På Miljö och byggkontoret har ett 
aktivt arbete med kompetensut-
veckling och verksamhetsutveckling 
fortsatt under året. Under året har 
förvaltning erbjudit praktikplats för 2 
akademiker.

Miljö- och byggnämndens styrkort 
2012
Miljö- och byggnämnden har totalt 
16 mål fördelade och uppfyllda en-
ligt följande: 

Överst från vänster: Vivi Eriksson (s), Ann-Christin Lehtipalo (v) ers, 
Ingegärd Hjerpe (s) . Nederst från vänster: Per Wahlström (m), Kent 
Tina (s), Ulf Nordmark (s), Henrik Ölvebo (mp).

Perspektiv  Genomförda mål  Påbörjade mål  Ej påbörjade mål 
Medborgare 4 mål   1 mål 1 mål  
Tillväxt och utveckling 3 mål 1 mål 1 mål 
Intern effektivitet   4 mål   1 mål 0 mål 
Medarbetare - mål - mål - mål   
Ekonomi - mål - mål - mål 
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 MEDBORGARE – ATTRAKTIVA GÄLLIVARE 

 

MÅL MÅTT 

 1. Sprida kunskap om nationella, regionala 
miljömål till politik och medborgare  

 1.1 Föreläsning genomförd, tillgänglig information 
på hemsida.  

 2. Ren och snygg kommun.  
 

 2.1 Årlig tillsyn av utomhusmiljöer med prioritering 
av hela kommunen.  

 3. Verka för att ett kvalitets- och 
tillgänglighetsprogram för ett attraktivt samhälle 
utarbetas för tätorten  

 3.1 Nämnden arbetar för att arbetet påbörjas.  

 4. Verka för att ett arkitektoniskt program för 
ett attraktivt samhälle utarbetas för tätorten. 

 4.1 Nämnden verkar för att arbetet påbörjas.  

 

 MEDBORGARE - MEDBORGARENGAGEMANG

 

MÅL MÅTT 

 5. Se över verksamhetens tillgänglighet för 
medborgare/besökande. 

 5.1 Resultat av kundundersökning samt förslag på 
ev. förbättringsåtgärder tas fram.  

 6. Nämnden arbetar med medborgardialoger  6.1 Plan 2012-2014 utarbetas.  
 

1.  Sprida kunskap om nationella, regionala miljömål till politik och medborgare
 1.1 Målsättningen att öka kunskapen om våra miljöfrågor genom att bjuda in till föreläsning har ej genomfört ännu.

2.  Ren och snygg kommun
 2.1 Miljö och byggnämnden arbetar för en ren och snygg kommun genom att avsätta resurser och tid för tillsyn av eftersatt  
 miljöer samt att följa upp inkomna klagomål. Under 2012 har tillsyn bl.a. varit fokuserad till industriområden i tätorten (del  
 av 3-årigt projekt). En tillsyn/ inventering av läget efter våra fjällvägar har genomfört under 2013.

3.  Verka för att ett kvalitets- och tillgänglighetsprogram för ett attraktivt samhälle utarbetas för tätorten
 Nämnden har initierat arbete med att ta fram ett kvalitets-/tillgänglighetsprogram för tätorten. Ett första utkast finns fram 
 taget, som kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet. Syfte med programmen är att få fram tydliga riktlinjer för hur vi  
 ska planera våra bebyggda områden och vilka kvalitetskrav som bör ställas på dessa.

4.  Verka för att ett arkitektoniskt program för ett attraktivt samhälle utarbetas för tätorten.
 Nämnden har initierat arbete med att ta fram ett arkitektoniskt program för tätorten. Ett första utkast finns framtaget, som  
 kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet. Syfte med programmet är att få fram tydliga riktlinjer för hur vi ska planera  
 våra bebyggda områden och vilka kvalitetskrav som bör ställas på dessa.

5.  Se över verksamhetens tillgänglighet för medborgare/besökande

6.  Nämnden arbetar med medborgardialoger
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 TILLVÄXT OCH UTVECKLING – STRATEGISK SAMHÄLLSOMVANDLING

 

MÅL MÅTT 

 7. Samhällsomvandlingen övergår i ett 
praktiskt skede. 

 7.1 Utarbetade planer/ program, genomförda 
insatser utifrån KF/KS/Kunders beställningar.  

 8. Uppföljning av gällande Fördjupad 
översiktplans innehåll. 

 8.1 Genomgång i nämnd minst 1 gång per år.  
 
 

 9. Förbättra nämndens omvärldsbevakning.  9.1 Plan för kompetens och nätverksbyggande 
utarbetas för 2012-2014.  

 10. I all samhällsplanering beakta 
vinterortsperspektivet. 

 10.1 Uppföljning av beaktandet i planer/ program.  

 11. Inleda dialog med ks och sot gällande hur 
vinterortsperspektivet definieras och hur samverkan 
mellan nämnder ska fungera. 

 11.1 Genomförda dialoger.  

 

7.  Samhällsomvandlingen övergår i ett praktiskt skede.
 Miljö- och byggnadsnämnden har under året samverkat med Expandum och genomfört dialogmöte med Expandums   
 styrelse, med avsikt att nå förbättrade samverkansformer med näringslivet. Under året har en översyn och förbättring skett  
 på hemsidan. Ökad annonsering har gjort i Kometen samt Kommunbladet.

 Miljö och byggnämnden har fortsatt arbetet med att ta fram nya detaljplaner. Nämnden har bland annat under året arbetat  
 med att ta fram detaljplaner för ca.500 nya bostäder (Områdena: Myran, Koskullskulle, Bryggeribacken, Andra Sidan samt  
 Repisbacken/ Kallkällan, Repisvaara).

8.  Uppföljning av gällande Fördjupad översiktplans innehåll.
 En uppföljning och genomgång av nuvarande Fördjupade översiktplanen har genomförts för Nämnden.

9.  Förbättra nämndens omvärldsbevakning.
 Nämnden har i samband med utbytesbesök i Piteå kommun tagit fram ett utkast till kompetensutvecklingsplan för 2013- 
 2015. Planen kommer tas upp för fastställande under våren 2013.

10.  I all samhällsplanering beakta vinterortsperspektivet.
 Vinterortsperspektivet beaktas i allt planarbete. Extra fokus läggs på tillgänglighet för att nå grönområden (skidåkning),  
 möjlighet till skoterkörning samt utrymmen för förvaring/ uppsamling av snö inom planområdena.

11.  Inleda dialog med ks och sot gällande hur vinterortsperspektivet definieras och hur samverkan mellan nämnder  
 ska fungera
 Ingen dialog genomförd under året. 



VERKSAMHETSBERÄTTELSER74

Miljö- och byggnämnden

 INTERN EFFEKTIVITET – KVALITETSSÄKRA SERVICE UTAN REALA KOSTNADSÖKNINGAR

 

MÅL MÅTT 

 12. Rätt service till rätt kostnad. 12.1 Antalet kvalitetssäkrade processer ökar 

 13. Kontinuerlig uppföljning till nämnd. 13.1 Kvartalsvis redovisning av tillsyn, ärendebalans och 
ekonomi.  

 14. Nämnden deltar i den gemensamma 
verksamhetsplaneringsprocessen och i 
gemensamma dialoger /samverkan inom 
kommunkoncernen. 

14.1 Deltagandet 

 15. Nämnden genomför dialogmöten med 
förvaltningen ang. kostnadseffektiv tillsyn och 
myndighetsutövande. 

15.1 Årlig träff genomförs.  

 16. Nämnden arbetar för att ett antal 
praktikplatser för akademiker erbjuds årligen. 

16.1 Minst 2 st akademikerplatser.  

 
12.  Rätt service till rätt kostnad

13.  Kontinuerlig uppföljning till nämnd
 Nämnden arbetar med kontinuerlig uppföljning av verksamheten. Redovisning av ekonomi och ärendebalans samt tillsyn- 
 splaner sker varje kvartal

14.  Nämnden deltar i den gemensamma verksamhetsplaneringsprocessen och i gemensamma dialoger /samverkan  
 inom kommunkoncernen

15.  Nämnden genomför dialogmöten med förvaltningen ang. kostnadseffektiv tillsyn och myndighetsutövande
 Dialogmöte emellan nämnd och förvaltning har ej genomförts under 2013, som planerat. Träffen kommer att genomföras  
 under 2013 och är redan inplanerad till november 2013

16.  Nämnden arbetar för att ett antal praktikplatser för akademiker erbjuds årligen
 Miljö och byggkontoret erbjuder årligen minst 2 praktikplatser till akademiker. Under 2013 har verksamheten dessutom  
 varit värd för ett examensarbete på universitetsnivå.

 MEDARBETARE – KOMMUNEN ÄR EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

 

MÅL MÅTT 

* Ej aktuellt * Ej aktuellt 

 
 Miljö och byggnämnden har inget eget personalansvar. Personalfrågor redovisas i KS styrkort

 EKONOMI – ÄNDAMÅLSENLIG OCH KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET

 

MÅL MÅTT 

* Ej aktuellt. * Ej aktuellt 

 
 Miljö- och byggnämndens ekonomi särredovisa ej, då nämndens ekonomi är inbakad i KS ekonomiska 
 sammanställningar. Ekonomi redovisning sker i KS styrkort.
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Ekonomi
Not: Det bör noteras att den driftmäs-
siga budgeten avseende kontoret är 
organiserad under kommunstyrelsen 
och att nämnden enbart ansvarar för 
myndighetsdelen, men här redovisas 
tillsammans.

Framtidsperspektiv & utvecklingsom-
råden
Inom miljö- och byggnämndes ans-
varsområden är framtiden ljus. Den 
pågående samhällsomvandlingen 
kommer i mycket falla inom nämn-
dens ansvarsområden och medföra 
en ökad mängd arbetsuppgifter och 
utmaningar. Den ökade arbetsmän-
gden ställer stora krav på en effektiv 
administration och att ökade resurser 
tillförs förvaltningen. En centralfråga 
för förvaltningen är resurser i form 
av handläggare/inspektörer. Under 
året kommer 1 ny byggnadsinspektör 
rekryteras samt 1 ny miljöinspektör 
(vakanta tjänster)

Under året som varit har förvaltnin-
gen satsa på utvecklingsarbete och 
processkartläggning för att få en ef-
fektivare organisation/handläggning 
av ärenden. Detta arbete kommer att 
fortsätta även under 2013.

Miljö och byggnämnden kommer 
under 2013 fortsätta arbetet för att 
utveckla medborgardialoger samt att 
öka samverkan/informationsutbytet 
med näringslivet. Medverkan på Gäl-
livare sommarmarknad 2013 kommer 
att prioriteras.

Viktiga projekt som nämnden prior-
iterar under 2013 är:
•	 Tillsyn och inventering av en-

skilda avlopp
•	 Fortsatt provtagning av vatten-

kvalitet i Vassaraträsk
•	 Uppföljning av allergener i livs-

medel
•	 Driftsättning av system från luft-

mätningar inom Gällivare kom-
mun samt resultatredovisning av 
erhållna mätvärden.

•	 Tillsyn	av	flyktingboenden	i	kom-
munen

En viktig framtidfråga för kommunen 
gällande miljö- och hållbarhetsfrågor 
är ansvaret för rent vatten. Införande 
av EU:s vattendirektiv har tydligt 
lyft fram ansvaret för vattenkvalitet 
och miljökvalitetsfrågor. Just vatten-
frågorna är en viktig samhällsfråga 
som miljö- och byggnämnden kom-
mer lyfta fram i dialog med Kom-
munstyrelsen och prioritera under 
2013/2014.
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tekniknämnden 

Ordförande: Mats Rantapää
Antal ledamöter: 7

Förvaltningschef: Joakim Svensson

Uppdrag
Service- och tekniknämnden fullgör 
kommunens uppgifter avseende 
infrastruktur som gator, vägar, ga-
tubelysning,	flygplats,	vatten	och	
avloppshantering, avfall, räddning-
stjänst,	fritidsanläggningar,	trafik-
frågor, parker, skog och kommunala 
fastighetsbeståndet. Utöver det ans-
varar nämnden för lokalvård, försör-
jningsstöd,	flyktingfrågor,	kommunala	
sysselsättningsverksamheten, bidrag 
till fritidsföreningar, bostadsanpass-
ningsbidrag, konsumentvägledning 
och skuldsanering. 

Årets viktigaste händelser
Som ett led i samhällsutvecklingen 
har en större översyn genomförts 
gällande kommunens vatten- 
och avloppsförsörjning. 
Omvärldsbevakningar har påbörjats 
för att få idéer till moderna och 
energieffektiva fritidsanläggningar.    

Gällivare Flygplats har från och 
med 2012 blivit en av Sveriges tio 
beredskapsflygplatser.	Det	innebär	
att	flygplatsen	har	en	förbättrad	
tillgänglighet för bland annat akuta 
sjuktransporter,	polisflyg	och	övriga	
räddningsinsatser, under tider då den 
normalt	inte	är	öppen.	En	ny	flyglinje	
på sträckan Kiruna-Gällivare-Luleå 
blev klar under hösten. 

Ett samverkansavtal har under 
hösten slutits med Topbostäder 
i syfte att få en samordnad 
fastighetsförvaltning och därigenom 
kunna effektivisera och följa upp 
verksamheten på ett tydligare sätt.

En ny organisation för snöröjningen 
har under hösten införts i syfte att 
öka servicenivån till medborgarna. 
Kommunen ansvarar själv för 
snöröjning inom vissa områden samt 
har anlitat entreprenörer till övriga 
områden. 

Service- och tekniknämnden

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

För att medverka till en attraktiv 
livsmiljö samt bidra till folkhälsan 
har service- och tekniknämnden 
bland annat lämnat bidrag till en 
skridskobana på Vassaraträsk, 
samt utökat pistning av skidspåren 
runt om i kommunen. Bidrag till 
föreningar har utökats för underhåll 
av skoterleder och en utredning 
om sammanhängande skoterled i 
tätorten har påbörjats. Samhället har 
dekorerats i större utsträckning än 
tidigare, för att också nå målet om ett 
levande centrum. 

Bland de många projekt som 
har genomförts under 2012 är 
investeringarna i Hellnerstadion 
inför World cup i längdskidor 
ett av de viktigare. Service- och 
teknikförvaltningen tillhandahöll en 
skidstadion av hög klass. Andra 
projekt under året var bland annat 
utbyggnad av bostadsområdet 
Söderbergskullar, färdigställande 
av industritomter, upprustning av 
Sommarvägen och Rajdvägen, samt 
förbättringsåtgärder och asfaltering 
av Bergetvägen Ullatti.

Vatten och avlopp
Ett nytt vattenverk har tagits 
i drift i Ullatti. Kavahedens 

avloppsreningsverk har rustats upp 
och energieffektiviserats. Åtgärder i 
ledningsnätet har genomförts i syfte 
att minska inläckage. Investeringar 
har även gjorts i en reservvattentank 
för att säkra långvariga driftsstopp i 
vattenförsörjningen, samt säkrat upp 
vattentillgången i Tjautjasjaure med 
ett extra borrhål. 

Avfall
En ny mellanlagringsstation har 
byggts för att uppfylla villkoren 
för kommunens tillstånd och för 
att förbättra kvaliteten på det 
brännbara avfallet. För att minska 
dammängden,	trafiksäkra	och	
effektivisera återvinningscentralen 
på Kavaheden har en del 
asfalterings- och markarbeten 
påbörjats för att öka ytan till det 
dubbla. Förutsättning har skapats 
för fungerande inhämtning av 
hushållsavfall efter Vägen västerut. 
En ny återvinningsstation i 
Stora Sjöfallet blev resultatet av 
fungerande renhållning. 
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Service- och tekniknämnden styrkort 2012
Service- och tekniknämnden har totalt 29 mål fördelade och uppfyllda enligt följande: 

Perspektiv 
 Genomförda mål  Påbörjade mål  Ej påbörjade mål 

Medborgare 6 mål   3 mål 3 mål  
Tillväxt och utveckling 1 mål 0 mål 0 mål 
Intern effektivitet   3 mål   3 mål 0 mål 
Medarbetare 4 mål 3 mål 2 mål   
Ekonomi 1 mål 0 mål 0 mål 
 

MEDBORGARE – ATTRAKTIVA GÄLLIVARE       
MÅL MÅTT 

 1. Vidmakthålla och utveckla infrastrukturen  Sammanvägd bedömning av 15 mått. Se kommenterar 
nedan.  

 2. Vidmakthålla och utveckla trafiksäkerhet, 
trygghet och allmän säkerhet  

 Sammanvägd bedömning av 16 mått. Se kommenterar 
nedan. 

 3. Vidmakthålla och utveckla yttre miljö (inkl. skog)  Sammanvägd bedömning av 10 mått. Se kommenterar 
nedan. 

 4. Vidmakthålla och utveckla fritiden  Sammanvägd bedömning av 4 mått. Se kommenterar 
nedan. 

 5. Vidmakthålla och utveckla VA:s tillgänglighet 
och kvalité 

 Sammanvägd bedömning av 5 mått. Se kommenterar 
nedan. 

 6. Vidmakthålla och utveckla återvinning och 
avfallshantering 

 Sammanvägd bedömning av 6 mått. Se kommenterar 
nedan. 

 7. Vidmakthålla och utveckla sysselsättningen  Sammanvägd bedömning av 2 mått. Se kommenterar 
nedan. 

 8. Vidmakthålla och utveckla försörjningsstöd  Sammanvägd bedömning av 2 mått. Se kommenterar 
nedan. 

 9. Vidmakthålla och utveckla budget och 
skuldsanering 

 Sammanvägd bedömning av 2 mått. Se kommenterar 
nedan. 

10. Utveckla och införa rutiner/info till  
medborgare 

Sammanvägd bedömning av 1 mått. Se kommenterar 
nedan. 

 11. Utveckla och införa ett ärendehanteringssystem  Sammanvägd bedömning av 5 mått. Se kommenterar 
nedan. 

 12. Utveckla och införa mätmetoder för respektive 
funktion 

 Sammanvägd bedömning av 1 mått. Se kommenterar 
nedan. 

 
1.  Renovering av infrastruktur, förbättrade väganvisningar och intryck har genomförts. Man har även förnyat ramputrustning  
 vid flyget samt slutit avtal med Topbostäder om samordnad fastighetsförvaltning. Målet att byta ut 25% av kvicksilverarma 
 turerna har ej genomförts på grund av resursbrist inom aktuell enhet. Man har heller inte driftsatt kameraövervakningssys- 
 tem på grund av oklarheter kring vem som är systemägare samt vem som är ansvarig för drift av systemet. 

2.  Under året har trafiksäkerhetsåtgärder genomförts, bevakningen vid de fem största riskhelgerna har höjts, belysning  
 spunkter har utökats, samt att medborgarna har informerats om trafikläget/åtgärder/förändringar vid flertalet tillfällen. En  
 belysningsplan är påbörjad och kommer att färdigställas under 2013. Måttet att minska antalet olyckor och tillbud med  
 2% är svårmätt samt att det är svårt för kommunen att påverka det totala utfallet, då olyckor i stor utsträckning sker på  
 Trafikverkets vägar, samt att alla tillbud inte anmäls. Någon trafikmätning har inte gjorts under året på grund av ej imple 
 menterat mål. 

 Antalet tillsyner och insatsplaner som Räddningstjänsten har i uppdrag att genomföra uppgick inte till fastställt antal enligt  
 målen i styrkortet. Den svaga måluppfyllelsen kan eventuellt bero på för högt satta mål, samt att en omorganisation har  
 skett inom Räddningstjänsten under 2012, som har tagit tid och kraft och kan ha påverkat möjligheten att nå de uppsatta  
 målen. 
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3.  Under 2012 har arbetet med att ta fram en så kallad grönplan varit prioriterat. Antalet belysningspunkter längs strand  
 promenaden har utökats och även belysning och dekoration vid infart mot Gällivare samt torget i Gällivare. Vidare har   
 man påbörjat utbyte av gatunamnskyltar samt förbättrat tillgängligheten vid Gällivare flygplats. 
 Avseende skogen så har samtliga planerade åtgärder beställts. Det innefattar en naturvårdsbränning, föryngringsav  
 verkning samt ungskogsröjning. 

4.  Prioriterade skoterleder har sladdats varje vecka och skidspåren har pistats så gott som varje dag men senast ett dygn  
 efter snöfall, samt att man har informerat mer om fritidens aktiviteter. Beläggningsgraden i fritidsanläggningarna har ökat.

5.  Vattenkvalitén har hållits på en hög nivå genom att ständigt ligga över gällande gränsvärden och utsläppen i vattendragen  
 har kontinuerligt varit under gällande gränsvärden. Man har vidtagit flera förebyggande åtgärder för att minska störningar- 
 na i avloppsnätet och det har resulterat i en minskning av störningar i avloppsnätet med 28% mellan 2011 och 2012. Man  
 har även färdigställt en utredning om brister, risker och behov inom vatten och avlopp. 

6.  Försäljningen av avfall och mängden sorterat avfall har inte nått uppsatta mål på 5 %. Bägge har ökat med ca 1% under  
 2012. Måttet att öka antalet betalande kunder med 80 st bedöms vara för högt satt då detta mål har funnits i många år  
 och de flesta betalande kunder redan har anslutit sig. Därav kommer antalet ej att öka i den takt som skett tidigare även  
 om arbetet bedrivs lika effektivt. Under 2012 har man ökat antalet med 37 st betalande kunder. Att korta väntetiden på  
 ÅVC med 50 % är ett mått som i dagsläget inte är mätbart men däremot har man förbättrat invägningen med 15 %. Målet  
 att delta i utredningar om nedlagda deponier och förorenade områden inom kommunen är fortfarande aktuellt men har på  
 grund av tidsbrist inte hunnits med under 2012. 
 
7.  Minst 2 personer har återvänt till den öppna arbetsmarknaden, samt att samtliga utförda jobb vid enheten har slutbesikti- 
 gats.

8.  Två personer har erhållit praktik inom det privata näringslivet under 2012, samt att 14 st har erhållit praktik eller anställ- 
 ning inom kommunala förvaltningar. 

9.  Budget- och skuldrådgivningen/konsumentvägledningen har kunnat stödja långt över uppsatt mål om 150 personer med  
 vägledning, samt att minst 5 personer erhållit skuldsanering. 

10.  Rutiner för information och delaktighet till/för medborgarna har inte införts till fullo men har påbörjats genom ökad 
 annonsering och information till medborgarna samt att en informations/kommunikationsplan har påbörjats.
 
11.  Ett ärendehanteringssystem är ej infört på grund av omorganisation samt svårigheter att rekrytera inom avsatt tid. Detta  
 arbete kommer att prioriteras under 2013 då en ny driftsamordnare är anställd. 

12.  Målet är ej genomfört på grund av okänt i organisationen. 

TILLVÄXT OCH UTVECKLING – STRATEGISK SAMHÄLLSPLANERING

MÅL MÅTT 

 1. Trygga och stödja infrastrukturutveckling och 
tillväxt 

 Sammanvägd bedömning av 10 mått. 

 
1.  Ett antal större och mindre projekt är genomförda, däribland utbyggnad av Hellnerstadion. Man har även tagit fram 
 detaljplaneförslag för skoterleder runt tätorten samt har sett till att snö funnits på skidspåret på Hellnerstadion från 15   
 november.
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INTERN EFFEKTIVITET – KVALITETSSÄKRA SERVICE UTAN REALKOSTNADSÖKNINGAR
MÅL MÅTT 

 1.Utveckla och införa ett 
verksamhetsledningssystem 

 Sammanvägd bedömning av 4 mått. 

 2. Införa ny organisation  Sammanvägd bedömning av 3 mått. 

 3. Utveckla och införa nya metoder för att 
möjliggöra effektivisering 

 Sammanvägd bedömning av 5 mått. 

4. Utveckla och införa förvaltningsuppföljning  Sammanvägd bedömning av 2 mått. 

 5. Utveckla och införa handlingsplaner och rutiner  Sammanvägd bedömning av 4 mått. 

 6. Utveckla och införa samarbete med andra 
tekniska förvaltningar 

 Sammanvägd bedömning av 1 mått. 

 
1.  Samtliga verksamheter har övergripande mål, chefsmöten med både avdelnings- och enhetschefer är genomförda 
 enligt plan och man har genomfört ett utvärderings- och planeringstillfälle under året. Framtagandet och nyttjandet av   
 strategiska handlingsplaner och verksamhetsplaner för samtliga verksamheter är påbörjat och kommer att genomföras  
 under första halvan av 2013.

2.  Detta genom att man bland annat har implementerat en ny organisation och tillsatt nyckelfunktioner.   

3.  Behöriga beställare är infört samt förnyat avtal för snöröjning men man har inte lyckats effektivisera egen verksamhet   
 med 3%. Arbetet fortsätter under 2013 med att försöka hitta samordningsmöjligheter och mer effektiva arbetssätt och 
 former för att kunna effektivisera verksamheten där så är möjligt.  

4.  Nämndens ordförande och förvaltningschef med fler har genomfört uppföljning på respektive enhet under året. 
 En internkontrollplan är ej ännu implementerad för förvaltningen i avvaktan på att den övergripande internkontrollplanen  
 skulle beslutas i Kommunfullmäktige, detta arbete kommer att färdigställas under första halvan av 2013. 

5.  Under året har risk- och sårbarhetsanalys vid VA och Flyget genomförts och i princip 100% av alla anställda i Gällivare  
 kommun som reser använder sig av beställningsblankett för ändamålet. Planerna för extraordinära händelser är endast  
 påbörjad men kommer att färdigställas under 2013. 

6.  Minst en verksamhet har besökt respektive tagit emot besök från annan teknisk förvaltning.   

MEDARBETARE – KOMMUNEN ÄR EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
MÅL MÅTT/ 

 1. Utveckla och motivera medarbetare avseende mål  Sammanvägd bedömning av 2 mått. 

 2. Utveckla och motivera medarbetare avseende 
attityder 

 Sammanvägd bedömning av 1 mått. 

 3.Utveckla och motivera medarbetare avseende 
information 

 Sammanvägd bedömning av 3 mått. 

 4. Utveckla och motivera medarbetare avseende 
delaktighet 

 Sammanvägd bedömning av 1 mått. 

 5. Utveckla och motivera medarbetare avseende 
samhörighet 

 Sammanvägd bedömning av 1 mått. 

 6. Utveckla och motivera medarbetare avseende 
mångfald 

 Sammanvägd bedömning av 1 mått. 

 7. Utveckla och motivera medarbetare avseende 
kompetensutveckling 

Sammanvägd bedömning av 6 mått. 

 8. Utveckla och motivera medarbetare avseende 
APT 

 Sammanvägd bedömning av 2 mått. 

 9. Utveckla och motivera medarbetare avseende 
trivsel 

 Sammanvägd bedömning av 1 mått. 
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1.  Ett fåtal verksamheter har börjat ta fram mål för 2013. Arbetet med framtagande av mål och handlingsplaner kommer att  
 prioriteras i början av 2013. 

2.  Attitydmål har införts på förvaltningen. 
  
3.  En gemensam personalinformation per halvår har genomförts på förvaltningen, avdelningscheferna har haft information till  
 sin personal en gång per halvår samt att under varje APT får personalen aktuell information av sin enhetschef. Således är  
 målet att förbättra informationen till personalen uppfyllt.

4.  Ökad delaktighet genom bland annat inrättande av en förslags- och utvecklingskommitté har ej uppfyllts. 
 Samverkansmöten har genomförts enligt beslut. 

5.  För att öka samhörigheten skulle varje enhet ha mottagit samt genomfört ett besök på annan enhet inom förvaltningen  
 men detta har ej påbörjats. Det kommer att prioriteras och bokas in under Plan och uppföljning i februari 2013.

6.  De allra flesta i personalen har genomgått den kommungemensamma värdegrundsutbildningen (föreläsning) och fått ta  
 del av kommunens nya värdegrund.

7.  Kompetensinventeringar har ej hunnit påbörjas utan detta kommer att göras gemensamt över förvaltningen med hjälp 
 av personalavdelningen under början av 2013. Målet att kompetensutveckla personal inom bland annat eco-driving och  
 brandskydd har ej påbörjats. 

8.  Fastställt antal APT har genomförts och dokumenterats samt att man har haft gemensam halvårsavslutning. 

9.  All personal har ej tagit ut friskvårdstimme 30 gånger under året, detta kan bero på svårigheter att gå ifrån arbetet. Målet  
 för 2013 är att öka andelen som tar ut friskvård varje vecka.  

EKONOMI – ÄNDAMÅLSENLIG OCH KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET
MÅL MÅTT/ 

 1. Utveckla och införa ökad nyckeltalsanvändning  Sammanvägd bedömning av 2 mått. 

 
1.  Nyckeltalssystem för fastighetsförvaltningen är framtaget.

Ekonomi

Driftanalys

Skatteverksamheterna redovisade 
2,3 miljoner kronor i underskott. 
World Cup arrangemanget 
i längdskidåkning medförde 
kostnader för skidstadion som 
inte var budgeterade. Den 
kraftiga nederbörden under året 
medförde extra kostnader som 
inte var budgeterade. En positiv 
arbetsmarknad samt satsningar 
på enskildas självförsörjning gav 
överskott för försörjningsstödet. 
På grund av utebliven förlängning 
av landningsbanan till följd av 
att	kommunen	inte	fick	tillstånd	
till utbyggnad, nyttjades inte 
den förstärkta driftbudgeten på 
flygplatsen.

VA-verksamheten redovisade 5,1 
mkr i överskott varav sänkt ränta, 
3 mkr, på kapitalkostnader var den 

största delen. Höjd taxa gav också 
överskott på 2 mkr. Nya avtal för 
slamhantering och kemikalier ledde 
till ökade kostnader. Överskottet är 
planerat att nyttjas till investeringar i 
VA-verksamheten.

Hushållsavfallet gav 3,3 mkr 
i överskott vilket berodde på 
försäljning av jord, metaller och 
batterier, tömning av mellanlagrat 
material samt återbetalning av 
avfallsskatter. Överskottet kommer 
att användas till utveckling av 
återvinningscentraler enligt tidigare 
handlingsplan. Tömning av enskilda 
VA-anläggningar gick med 0,2 
mkr i underskott som förs över till 
2013.	Verksamhetsavfallet	fick	ett	
överskott på 1,1 mkr. Överskottet 
återförs inte till verksamheten utan 
tillfaller	kommunens	finansiering.	

Investeringsanalys
Överskottet berodde i huvudsak 
på	att	större	projekt	på	flygplatsen	
inte genomfördes i avvaktan 
på tillstånd för banförlängning. 
Vidare är investering i ny ishall 
vilande tills beslut fattats om bland 
annat lokalisering, samt att nytt 
äldreboende är i projekteringsstadiet. 
Moduler till utbyggnad av 
Tallbackaskolan och Mariaskolan är 
beställda men inte levererade.  
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Ekonomi (tkr) 2012 2011
Driftredovisning
Intäkter -128 278 -124 156
Personalkostnader 103 701 100 121
Övriga kostnader 130 678 125 275
Årets resultat 106 101 101 240
Netto driftbudget 103 797 101 730
Budgetavvikelse -2 304 490

Investeringar
Utgifter 47 269 25 106
Budget 128 238 22 081
Budgetavvikelse 80 969 -3 025

Investeringsbidrag -2 748 -9 410

Service- och tekniknämnden, skatteverksamheter

 

Ekonomi (tkr) 2012 2011
Driftredovisning
Intäkter -38 692 -41 760
Personalkostnader 11 14
Övriga kostnader 38 681 41 746
Årets resultat 0 0
Netto driftbudget 0 0
Budgetavvikelse 0 0

Investeringar
Utgifter 15 056 7 315
Budget 14 095 7 346
Budgetavvikelse -961 31
Investeringsbidrag 0 0

Service- och tekniknämnden, VA
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Ekonomi (tkr) 2012 2011
Driftredovisning
Intäkter -25 198 -24 319
Personalkostnader 361 651
Övriga kostnader 23 692 23 553
Årets resultat -1 145 -115
Netto driftbudget 0 0
Budgetavvikelse 1 145 115

Investeringar
Utgifter 3 526 0
Budget 489 489
Budgetavvikelse -3 037 489

Investeringsbidrag 3 526 0

Service- och tekniknämnden, avfallshantering

Framtidsperspektiv & utvecklingsom-
råden
Bristen på resurser till att underhålla 
infrastrukturen är stor och påtaglig. 
En	del	av	lösningen	kan	finnas	i	
en annan modell för att hantera 
och avsätta medel för investeringar 
inom kommunen. Förnyelse av 
infrastrukturen måste genomföras 
med en tydlighet och konsekvens 
som innebär årliga områdesvisa 
renoveringar av vägar och 
ledningsnät, detta för att inte ett 
uppdämt investeringsbehov skall 
skjutas på framtiden vilket kommer 
att innebära stora kostnader för 
kommunen.

Den påbörjade 
samhällsomvandlingen kommer 
i stor utsträckning att påverka 
verksamheten inom nämnd och 
förvaltnings ansvarsområde. Att 
avveckla/reducera samhällsservice 
och infrastruktur i vissa delar 
samtidigt som utveckling och 
införsel skall ske i andra delar av 
samhället kommer att ställa stora 
krav på tydlighet, handlingskraft och 
resurs tillförsel. Vid all nyetablering 
av infrastruktur måste en av 
utgångspunkterna vara att skapa 
långsiktigt låga driftskostnader.

Arbetet med att förbättra intryck 
och förhöja trivseln för såväl 
medborgare och besökare 
i Gällivare, är ett prioriterat 
område. Detta bör ske genom 
en kombination av åtgärder, nya 
lösningar och ökat samarbete med 
medborgarna. 
Säkerheten i kommunen kan och 
bör förbättras genom att bättre 
disponera tillgängliga resurser 
och fördela mer av dessa mot 
de förebyggande områdena, så 
som utbildning och information till 
medborgarna, samt genom att öka 
samarbetet med andra aktörer. 
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Barn- utbildning och 
kulturnämnden

Ordförande: Börje Johansson
Antal ledamöter: 9

Förvaltningschef: 
Annica Henriksson

Uppdrag 
I Barn- utbildning och 
kulturförvaltningens ansvars- och 
verksamhetsområden ingår följande 
verksamheter:
•	 Förskola, grundskola, 

grundsärskola, fritidshem
•	 Elevhälsa, kostenheten, 

kulturskolan, 
ungdomsverksamheten

•	 Allmänkulturen, biblioteken samt 
ett museum.

Årets viktigaste händelser
Barn-, utbildning och kulturnämnden 
har under våren 2012 antagit en vi-
sion och mål för skolans verksamhet. 
Visionen säger att Alla barn/elever 
ska bli vinnare i sitt eget liv. 
Målen som antagits av nämnden är: 
Alla elever ska nå kunskapskraven, 
Alla ska lyckas i klassrummet, Alla 
ska vara inkluderade i klassrummet.

Visionen och målen har förankring i 
den nya skollagen och i läroplanen. 
Dessa kommer att ligga som grund 
för det stora arbetet framöver utifrån 
arbetsmetoden ”synvända” som för-
valtningen använder. Det handlar om 
att: tänka om, tänka nytt, utvecklas 
tillsammans. Nämndsledamöter, 
ledningsgrupp och personal har gjort 
studiebesök i olika verksamheter och 
även genomgått utbildningar för att 
lyckas med denna ”synvända”.

Överst från vänster: Adam Herrlin (m), Berit Larsson (v), 
Lena Lindberg (s), Tomas Junkka (s). Nederst från vänster: Monica 
Nordvall-Hedström (m), Johannes Sundelin (s), Karl-Erik Taivalsaari 
(v), Eva Eriksson (s), Clary Persson-Sammelin (s).

Under våren har ett arbete pågått 
med att lägga en ny ledningsorgan-
isation inom förskola och grundskola. 
Ledningsorganisationen är förstärkt 
och specialiserad för att möta de krav 
som skollagen ställer på förskola 
och skola. Ledningsorganisationen 
utgörs av sju rektorer och fyra för-
skolechefer. Hösten 2012 startade 
den nya organisationen med rektorer, 
förskolechefer och administratörer på 
plats. 

En utbyggnad av Tallbackaskolan, 
samt en ny förskola med tre avdeln-
ingar på Mariaskolans område, har 
påbörjats under året. De nya lokaler-
na beräknas vara färdiga till hösten 
2013. Med dessa åtgärder ska Tall-
backas	behov	av	fler	lokaler	vara	
tillgodosedda samt att vi kan möta 
upp barnomsorgsbehovet i Gällivare.

Under 2012 har många kulturaktiv-
iteter genomförts såsom Kultursom-

mar och Kulturvecka med öppet hus 
tema. En författarturné har genom-
förts i samverkan med kommunerna 
i Kraftfält Norr. Kulturskolan har en 
samverkan med skolor i Polen med 
stöd av SIDA. 

Ett	flertal	kulturaktiviteter	har	ge-
nomförts i grundskolan med stöd av 
Kulturrådet. Inom projektet Bibliotek 
2013 har bland annat ett gemensamt 
lånesystem införts under året. Bib-
liotek 2013 är ett samverkansprojekt 
mellan Länsbiblioteket och folkbib-
lioteken i Norrbotten. 

En ny ungdomsplan i samverkan 
med ungdomar och med utgång-
spunkt från ungdomars tankar och 
idéer har beslutats. Ungdomsar-
betarna deltog också på ungdoms-
styrelsens rikskonferens. Gemensam 
elevrådsutbildning har genomförts 
under året. Museets årliga julkalen-
der besöktes av nästan tusen barn 
från 1-24 december.

Barn-, utbildning- och kulturnämndens styrkort 2012
Barn- utbildning- och kulturnämnden har totalt 28 mål fördelade och uppfyllda enligt följande: 

Perspektiv  Genomförda mål  Påbörjade mål  Ej påbörjade mål 
Medborgare 6 mål   2 mål 1 mål  
Tillväxt och utveckling 2 mål 5 mål 0 mål 
Intern effektivitet   1 mål   5 mål 1 mål 
Medarbetare 2 mål 1 mål 0 mål   
Ekonomi 0 mål 2 mål 0 mål 
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 MEDBORGARE – ATTRAKTIVA GÄLLIVARE

 

MÅL MÅTT 

 1. Barn och unga har en hälsosam livsstil  1.1 Implementera Gällivaremodellen och Norrbus i 
förskola och skola. 

 1.2 Årets Hopp skall redovisas årligen 

  1.3 Projektet Matglädje ska redovisas årligen 

  1.4. Hälsokontroller skall visa på minskad övervikt.  
Psykisk hälsa skall följas upp och delges nämnden 
(folkhälsopolitisk plan).                                                   

 2. Barn och unga ska ha en ökad 
kunskapsutveckling 
 
 

  2.1 Resultat från Nationella prov åk 3,5,9 skall vara 
godkända och jämföras med resultaten i BD.   
 

  2.2 Alla elever skall vara behöriga till 
Gymnasieutbildning  

  2.3. Regelbunden återkoppling från gymnasiet vad 
gäller betygsresultat 
 

  2.4 Uppföljning IUP en ggr per termin 

   3. Miljöhänsyn, praktiskt miljöarbete och ett 
rättviseperspektiv integrerat i skolans verksamhet 

   3.1  Uppföljning och redovisning av skolornas 
miljöarbete och rättvisearbete. 

   4. Bevaka unika kulturmiljöer. 
Nämndegenomför dialogmöten. 
 
 

 4.1 Ett kulturmiljöråd är tillsatt. Ökad delaktighet 
och kundnöjdhet kan mätas hos medborgarna. 
Dokumentera antalet dialogmöten. 

 4.2 Dialog med LKAB och medborgare är påbörjad                                                            

  5. Kulturaktiviteter för alla åldersgrupper. 
Prioriterat för alla ungdomar. 

  5.1 Ökad kundnöjdhet mäts hos medborgarna. 
 

 6. Alla skolans och kulturens verksamheter 
skall vara tillgängliga för alla barn 

 6.1 0% barnfattigdom  i kommunen.  
Antal aktiviteter/åtgärder för att öka barns delaktighet i 
skolans och kulturens verksamheter redovisas. 

 7. Skol- och kulturstrukturen skall anpassas till 
det nya samhället 

 7.1 Ökad delaktighet och kundnöjdhet kan mätas 
hos medborgarna. 

  8. Barnomsorg efter behov.   8.1 Kontinuerlig uppföljning av behoven till nämnd. 

  9. Enkel och samlad synpunktshantering på 
kommunens hemsidor 

 9.1 Antalet inkomna synpunkter  
. 

 
1.  Barn och unga har en hälsosam livsstil 
 1.1 Implementering av Norrbus är genomförd. Arbetsmöten pågår för att utarbeta den gemensamma arbetsmodellen 
 mellan socialnämnd och skola.

 1.2 Årets Hopp är redovisat i september

 1.3 Projektet Matglädje har redovisats och avslutats

 1.4 Hälsokontroller av minskad övervikt och hälsobesök finns presenterade i rapporten Skolbarns hälsa och levnadsvanor  
 i Norrbotten. Psykisk hälsa: Uppföljning i Folkhälsoarbetet utifrån hälsobesök presenteras i rapporten Skolbarns hälsa och  
 levnadsvanor i Norrbotten

2.  Barn och unga ska ha en ökad kunskapsutveckling
 2.1 Resultat från nationella prov i årskurs 3,6, 9 och övriga kunskapsbedömningar följs upp och utvärderas varje månad i  
 rektorsgruppen. Åtgärdsprogram upprättas för elever som befaras att ej nå upp till kunskapsmålen. Arbetet med att nå 
 kunskapsmålen för alla elever är ständigt pågående i skolan. Varje år skrivs en kvalitetsredovisning i förskola och skola.
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 2.2 Resultat från nationella prov i BD jämförs när de finns tillgängliga hos Skolverket i SIRIS- Kvalitet i skolan. Meritpoäng  
 i åk 9 i BD-län 2011: 1. Gällivare 217,8  2. Luleå 217,2. 3. Boden 211,2. 4. Kiruna 208,7. 5. Kalix 198,9. (Meritpoäng är  
 summan av de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg).81,9% av Gällivare kommuns elever i åk 9 har nått kunskapsmålen  
 jämfört med rikets 77,4%. Alla eleverna är ej behöriga till gymnasiet.

 2.3 Regelbunden återkoppling med gymnasiet har upprättats. Betygsresultat och önskade kunskapsnivåer från 
 grundskola till gymnasiet diskuteras.

 2.4 Alla elever ska ha en IUP (individuell utvecklingsplan) som upprättas av elev, mentor och förälder. Utvärdering av   
 IUP:n sker en gång/termin tillsammans med elev, mentor och förälder.

3.  Miljöhänsyn, praktiskt miljöarbete och ett rättviseperspektiv integrerat i skolans verksamhet
 3.1  I skolans dagliga arbete med värdegrund behandlas rättvisearbete som ett naturligt inslag. Miljöarbete hör till skolans  
 dagliga arbete.

4.  Bevaka unika kulturmiljöer 
 4.1 Här pågår diskussioner dels om att tillsätta ett kulturmiljöråd/skönhetsråd. Länsstyrelsen har för något år sedan tagit  
 fram kulturmiljöer i kommunen men inget har hänt ännu kring detta.  

 4.2 Dialog med LKAB och medborgare pågår också från tjänstemannahåll 
 
5.  Kulturaktiviteter för alla åldersgrupper, prioriterat för alla ungdomar                                                                                                                         
 5.1 Kulturaktiviteter anordnas kontinuerligt som t.ex. kultursommaraktiviteter, kulturfestival.
       Vi har en stor bredd på arrangemang där det finns något för alla. Vi ska särskilt beakta barn och ungdomars rätt till   
 kultur vilket vi gör inte minst inom skolans område.   Kulturveckan och kultursommar utgör två viktiga inslag i kommunens  
 kulturverksamhet 

6.  Alla skolans och kulturens verksamheter skall vara tillgängliga för alla barn                                                              
 6.1 Förutom att vi erbjuder den lagstadgade undervisningen musik, slöjd, idrott erbjuder kulturskolan för intresserade barn  
 och ungdomar undervisning i olika estetiska ämnen. Alla barn och ungdomar i skolan erbjuds också skolföreställningar  
 minst en gång/läsår.  Kulturskolan och allmän kulturen bidrar till att tillgängligheten är mycket god och att vi jämförelsevis  
 med andra kommuner har ett stort utbud.
 
7.   Skol- och kulturstrukturen skall anpassas till det nya samhället
 7.1 Arbetet med att hitta flerfunktionella lösningar har påbörjats och skolan är en aktiv part i dialoger och möten för att  
 planera det framtida samhället. 
 
8.  Barnomsorg efter behov
 8.1 Kontinuerlig uppföljning till nämnden har upprättats. En modulbyggnad planeras vara inflyttningsklar vid Mariaskolans  
 förskola till hösten -13.

9.  Enkel och samlad synpunktshantering på kommunens hemsidor
 9.1  Blankett för klagomål i undervisningen enligt skollagen finns från hösten 2012 på Gällivare kommuns 
 hemsida/kultur och samhälle/barn & utbildning/blanketter/klagomål mot undervisningen enligt skollagen. Rapportering  
 sker till nämnden vid månadsuppföljningarna.
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 TILLVÄXT OCH UTVECKLING – STRATEGISK SAMHÄLLSPLANERING

 

MÅL MÅTT 

1. F-3 skolor garanteras i varje stadsdel   1.1 Arbetet med skolstrukturen för att få F-3 skolor 
i varje stadsdel dvs. Malmsta, Koskullskulle, 
mellanområdet och centrala Gällivare pågår.   

 2. En central högstadieskola i närheten av en 
framtida gymnasieskola 

 2.1 En central högstadieskola i närheten av en 
framtida gymnasieskola  

 3. Ett samlat kulturcentra i centrala Gällivare 
med bibliotek, fritidsgård, kulturskola, 
samlingslokaler, bio, musiklokaler för unga. 

 3.1 Än så länge är vi inne i en planeringsprocess. 
  

 4. Öka samarbetet mellan kulturen och 
besöksnäringen. Öka samarbetet mellan kulturen 
och skolan. 

 4.1 Antal samarbeten och utfallen redovisas till 
nämnd. 
                                  

 5. Studera, besöka, lära och dokumentera 
framgångsrik verksamhet inom området 

 5.1 : Redovisa antal besök, omvärldsanalyser och 
hur lärandet har tagits tillvara i verksamheten.  

 6. Bevaka centrala beslut som styr vår 
verksamhet 

    6.1 Redovisning av centrala beslut på nämnd. 

  7. Nämnden stödjer utbildningar/aktiviteter 
med vinterprofil 

    7.1  Redovisa antal aktiviteter med utfall.  
 

 
1.   F-3 skolor garanteras i varje stadsdel
 1.1   En projektgrupp är tillsatt för att förbättra skolstrukturen i Gällivare kommun. En effektivare resursanvändning 
 eftersträvas för att nå bra kvalitet i undervisningen och för att nå högre kunskapsmål för eleverna. 

2.  En central högstadieskola i närhet av framtida gymnasieskola
 2.1   Skol- och kulturstrukturen skall anpassas till det nya samhället och arbetet med att hitta mötesplatser för att planera  
 det framtida samhället pågår. Arbetet med skolstrukturen fortskrider. Det är av stor betydelse var den planerade 
 gymnasieskolan ska ligga inför planering av en central högstadieskola.

3.  Ett samlat kulturcentra i centrala Gällivare med bibliotek, fritidsgård, kulturskola,   samlingslokaler, bio, 
 musiklokaler för unga   
 3.1  Ligger som ett prioriterat område. Studieresor genomförs och nästa steg bör bli att gå in i olika gruppers och   
 verksamheters behov. Viktigt med delaktighet från såväl kommunala verksamheter som föreningsliv när planering  
 och innehåll skall läggas.

4.  Öka samarbetet mellan kulturen och besöksnäringen. Öka samarbetet mellan kulturen och skolan.                                   
 4.1  Än så länge är vi inne i en planeringsprocess. När det gäller besöksnäringen behöver mer göras. Att koppla ihop 
 kulturaktiviteter med grupper som kommer till kommunen behöver man hitta former för. Dialog och struktur behöver 
 upprättas. 
 Kulturen och skolan samverkar på ett bra sätt. Kulturskolan är ett viktigt nav för det. Dock finns mer att göra och utveckla. 

5. Bevaka centrala beslut som styr vår verksamhet.                          
 5.1 Ett antal studiebesök har gjorts av nämndsledamöter, ledningsgrupp, rektorer och personal. Ny skolorganisation   
 startade hösten 2012. 

 Studiebesök bör ske i större omfattning och inte minst med lärare och ledare från skolan. Tidigare 
 föreläsningar/studiedagar i ämnet har varit mycket positivt och där behövs mer regelbundenhet i att spana på andra 
 kommuner.

6.  Bevaka centrala beslut som styr vår verksamhet.                                           
 6.1  Centrala beslut tas upp i ledningsgruppen och arbetsuppgifterna fördelas ut och redovisas i nämnd.

7.  Nämnden stödjer utbildningar/aktiviteter med vinterprofil.
 7.1   Skolorna deltar i Skolskidan och anordnar friluftsdagar. Utbildning i fjällsäkerhet sker för alla elever i åk 9. 
 Elever deltar i World Cup för Kids.  
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 MEDARBETARE – KOMMUNEN ÄR EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

 

MÅL MÅTT 

 1. Motiverade och nöjda medarbetare  1.1 Medarbetarenkäten visar på ökad trivsel. 

 2. Alla ska vara nöjda med sitt 
medarbetarsamtal 

 2.1 Medarbetarenkätens resultat visar på en ökad 
nöjdhet hos medarbetarna. Personalenheten tar fram en 
rutin för uppföljning av medarbetarsamtal. 

 3. Informerade medarbetare  3.1 En informationsplan är skapad för förvaltningen.                         

 
1.  Motiverade och nöjda medarbetare
 1.1  Att öka trivseln på arbetsplatserna är ett ständigt pågående arbete ute i verksamheterna. Under våren ska ett 
 värdegrundsarbete implementeras på arbetsplatserna. Förhoppningarna är stora att de ska sätta positiva spår ute i   
 verksamheterna. Barn- utbildning och kulturnämndens vision att alla barn och elever ska bli vinnare i sitt eget liv är ett led  
 i värdegrundsarbetet för ökad trivsel och studiero.

2.  Alla ska vara nöjda med sitt medarbetarsamtal
 2.1 Personalenheten har ej tagit fram en rutin för uppföljning av medarbetarsamtal. Rutin för uppföljning av 
 medarbetarsamtal finns angivet i instruktionerna för RUS-samtal. En utvecklingsplan ska upprättas för varje medarbetare.  
 En handlingsplan ska upprättas vid speciella händelser. Medarbetarsamtal utföres ute i verksamheterna och inga 
 indikationer har inkommit till förvaltningen om att personal är missnöjda med samtalen.

3.  Informerade medarbetare.
 3.1 Ingen informationsplan för förvaltningen är skapad. I kommunen finns en upprättad kommunikationsplan. 
 Enligt kommunikationsplanen ges medarbetare möjlighet att hämta information på olika sätt. Inga synpunkter har 
 inkommit till förvaltningen att förvaltningen bör skapa en egen informationsplan.

 EKONOMI – ÄNDAMÅLSENLIG OCH KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET

 

MÅL MÅTT 

 1. Full kontroll över ekonomin och en budget i 
balans 

 1.1 Alla relevanta nyckeltal redovisas öppet till 
nämnd. 

 1.2  Verksamheten utarbetar förslag på nämndens 
uppföljning av nyckeltal som redovisas i nämnd för beslut                     

 2. Sänkning av kostnaderna för koncernen.  2.1 Kostnadsutvecklingen på lokaler redovisas. 

 
1.  Full kontroll över ekonomin och en budget i balans
 1.1 Arbete pågår med att utveckla budgetprocessen. Budget är en stående punkt på ledningsträff. Utbildning pågår för  
 administratörer. Förvaltningschefen kommer att träffa rektor/förskolechef varje månad för uppföljning   av den egna   
 verksamheten under våren 2013.

 1.2 Ingen kommentar.

2.  Sänkning av kostnaderna för koncernen
 2.1  Arbete pågår med att effektivisera resursutnyttjandet. I planeringen av ”den nya  skolstrukturen” som läggs fram för  
 BUoK under våren 2013 kommer förslag på effektiviseringar, som bör sänka lokalkostnaderna för koncernen.

Ekonomi
Barn- utbildning- och kulturnämnden 
redovisar ett underskott på 5,4 mkr. 
Detta beror på stora kostnader inom 
befintlig	skolstruktur.	Grundresurs-
fördelningen i skolan behöver ses 
över då det är svårt att garantera 
tillräcklig undervisningstid utifrån 
timplan. Den nya skollagens skärpta 
krav har medfört ökade kostnader 

för elever med särskilda behov, mi-
noritetsspråk, modersmål mm. 
 
Driftanalys
Den stora negativa budgetavvikelsen 
finns	inom	grundskolan	där	budgeten	
har överskridits med 4,8 mkr. För-
skolorna har också en större negativ 
avvikelse, 2 mkr. Skolskjutsbudgeten 

har överskridits med 0,7 mkr bland 
annat på grund av ökat växelvis bo-
ende. Förvaltningen har hållt igen på 
medel för att möta verksamheternas 
underskott.

Investeringsanalys
Biblioteken har installerat ett nytt 
bibliotekssystem i slutet av året. 
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Ekonomi (tkr) 2012 2011
Driftredovisning
Intäkter -23 632 -25 727
Personalkostnader 198 318 197 623
Övriga kostnader 87 283 83 814
Årets resultat 261 969 255 710
Netto driftbudget 256 570 251 152
Budgetavvikelse -5 399 -4 558

Investeringar
Utgifter 424 320
Budget 2 206 221
Budgetavvikelse 1 781 -99
Investeringsbidrag 0 0

Barn-, utbildning och kulturnämnden

Framtidsperspektiv & utvecklingsområ-
den
Nämndens verksamhetsområden 
kommer i allra högsta grad att påver-
kas av samhällsomvandlingen. Ett 
kulturhus är prioriterat i den poli-
tiska debatten som pågår och om 
erforderliga beslut tas kommer hela 
kultur-, biblioteks-, musei- samt un-
gdomsverksamheten att påverkas. 
Samhällsomvandlingen påverkar 
också förskola och skola. I takt med 
att	Malmberget	avvecklas	flyttar	fler	
barnfamiljer till Gällivare, både i be-
fintligt	bestånd	samt	till	nybyggnation.	
På sikt medför detta ett behov av nya 
förskolor och skolor i Gällivare.

En styr- och projektgrupp är tillsatt för 
att se över den nya skolstrukturen i 
Gällivare tätort. Detta med anledning 
av, dels samhällsomvandlingen men 
också utifrån de krav den nya skol-
lagen ställer på lärarbehörigheter och 
kvalitet i undervisningen. Idag har vi 
högstadium i fem kommunala skolor 
samt i en friskola. För att klara de 
ökade kraven på lärarbehörighet är 
det nödvändigt att se över hur vi ska 
organisera skolorna på ett så effektivt 
sätt som möjligt för att ge eleverna 
de bästa förutsättningarna att nå 
kunskapskraven. Friskolans beviljade 
utökning av platser påverkar också 
skolstrukturen. Dialogmöten med 

medborgare kommer att vara nödvän-
dig vid en förändrad skolstruktur. Un-
der våren 2013 beräknas skolstruk-
turen vara klar för genomförande.

Hela resursfördelningssystemet för 
skolan ses över och kommer att ingå i 
projektet med den nya skolstrukturen. 
Ett	mer	flexibelt	system	eftersträvas.	

Den grund som nämnden har lagt för 
utvecklingsarbetet med synvändan 
inom förskola och skola kommer att 
fortgå. Det är ett långsiktigt arbete 
som tar tid att implementera.

Det är viktigt att kulturens samverkan 
med näringslivet, Expandum och 
besöksnäringen stärks och utvecklas.

I samband med att Malmberget sakta 
men säkert rivs är det viktigt att do-
kumentera det samhälle som varit. 
Arbetet med att dokumentera Malm-
berget kommer därför att starta under 
2013.
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Socialnämnden

Ordförande: Rita Poromaa
Antal ledamöter: 9

Förvaltningschef: 
Marianne Jonsson

Uppdrag 
Socialtjänsten har det yttersta 
ansvaret för att de som vistas i 
kommunen får det stöd och den hjälp 
som de behöver, vilket bland annat 
innebär: 
•	 Ansvara för barn, ungdomar 

och vuxnas situation enligt 
socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen med särskilda 
bestämmelser för vård av unga 
(LVU).

•	 Ansvara för missbruksvården i 
enlighet med lagen om vård av 
missbrukare (LVM).

•	 Medverka i familjerättsfrågor och 
svara för familjerådgivning.

•	 Tillhandahålla individanpassad 
och professionell vård 
och omsorg till äldre och 
funktionshindrade enligt gällande 
lagstiftning.

Årets viktigaste händelser
Socialtjänsten har under året 
prioriterat utveckling av stöd till 
föräldrar och barn. Placeringar av 
barn har minskat och endast ett 
omedelbart omhändertagande har 
skett under året. Socialtjänsten 
har under 2012 deltagit i en 
nationell kartläggning om stöd till 
missbrukande föräldrar, resultatet 
ligger till grund för fortsatt utveckling. 
Under året har samverkansstrukturer 
upprättats avseende behandling för 
barn som har bevittnat våld i familjen. 

Överst från vänster: Iris Dimitri (v), Gunnel Eriksson (s), Valborg Fältholm (s), 
Desiré Arvidson-Simonsson (m) ers. Nederst från vänster: Fredrik Nilsson (m), 
Eva-Lena Lyckholm (v), Rita Poromaa (s), Roland Nirlén (s), Steve Ärlebrand 
(s).
Gällivare kommun kan bland 
annat erbjuda Trappan-behandling 
(metod för individuella samtal med 
barn som har upplevt våld inom 
familjen) till barn. En basnivå för 
socialtjänstens arbete gällande 
”Våld i nära relation” (ViNR) är 
framtagen, som innehåller krav på 
kompetens, handläggningsförfarande, 
gemensamma handlingsplaner för 
myndighetssamverkan, utveckling 
av insatser mm. Samtalsbyrån har 
från och med 2012 även icke vålds 
mottagning för våldsutövare och 
kan erbjuda både individuell och 
gruppbehandling för män. 

Samhällsomvandlingen fortsätter 
och många verksamheter 
inom socialtjänstens olika 
verksamhetsområden är berörda. 
Under 2012 har planeringen 
för avveckling av verksamheter 
på Forsgårdsområdet startat. 
Ersättningslokaler för tre 
dagverksamheter och två 
gruppbostäder är under planering. 
En gruppbostad för psykiskt 
funktionsnedsatta har avvecklats 
under 2012. 

De boende är alla i målgruppen 
äldre	och	har	flyttat	till	vård-	och	
omsorgsboende inom äldreomsorg. 

All personal i långtidspoolen har 
erbjudits heltidsanställning från och 
med 2012.
Personalen inom socialtjänsten 
har erbjudits att bli handledare vid 
introduktion av nyanställda och ca 
70 anställda har visat intresse och 
ska bli handledare. Införande av 
introduktionsprogrammet fortsätter 
under 2013. 

Viktig kompetensutveckling för 
undersköterskor har genomförts via 
Omvårdnadslyftet. Under 2012 har en 
apotekare med specialistkompetens 
anlitats för att genomföra utbildningar 
kring läkemedel samt vara ett stöd 
vid läkemedelsgenomgångar. 

Bristen på kvalitetssäkrad data i 
nuvarande verksamhetssystem har 
inneburit att socialtjänsten under 
2012 startade införandet av ett nytt 
verksamhetssystem. Införandet 
kommer att fortsätta fram till 2014.  

Socialnämndens styrkort 2012
Socialnämnden har totalt 11 mål fördelade och uppfyllda enligt följande: 

Perspektiv  Genomförda mål  Påbörjade mål  Ej påbörjade mål 
Medborgare 5 mål   1 mål 0 mål  
Tillväxt och utveckling 1 mål 0 mål 0 mål 
Intern effektivitet   0 mål   3 mål 0 mål 
Medarbetare 0 mål 2 mål 0 mål   
Ekonomi 0 mål 2 mål 0 mål 
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 MEDBORGARE

 

MÅL MÅTT 

 1. Hälsosam uppväxt. 
 

  1.1 Antal placeringar gällande åldersgrupp 0-18 år 
ska minska. 

 1.2 Placeringstiden ska minska gällande åldersgrupp 
0-18 år. 

 1.3 Antal personer med öppenvårdsinsatser ska öka.  

 1.4 Gällivaremodellen ska implementeras.  

1.5 100 % av alla barn- och ungdomsutredningar 
skall göras enligt BBIC-metoden 

 2. Bra liv mellan ungdom och ålderdom.  
 
 

 2.1 Antal målgrupper som erbjuds anhörigstöd ska 
öka. 

 2.2 Antal anhöriga per målgrupp som erhållit 
anhörigstöd ska redovisas. 

 2.3 100 % av alla nybesök gällande vuxna 
missbrukare ska utredas och följas upp enligt ASI-
metoden. 

 3. Trygg ålderdom 
 
 

 3.1 100 % av alla som avlider i våra boenden ska 
registreras i Palliativa registret.  

 3.2 100 % av alla som bor i våra boenden ska ha rätt 
läkemedel vid rätt tid och dag. 

 3.3 100 % av alla som flyttar in till våra boenden 
ska registreras i Senior Alert. 

 3.4 100 % av alla 80+ skall ha blivit uppsökt av och 
fått information om socialtjänsten 

 4.Kvalitetsutveckla socialtjänstens stöd till 
våldsutsatta i nära relationer 

 4.1 En garantinivå för socialtjänstens insatser 
gällande våld i nära relationer ska arbetas fram. 

 5. Trygg och rättssäker socialtjänst 
 

 5.1 Redovisning av inkomna synpunkter och 
klagomål, angående utförande av socialtjänstens insatser, 
uppdelade på målgrupper och allmänheten, tillsyn och 
revision. 

 6. Medborgarna är delaktiga och har  
möjlighet att påverka 

 6.1 Utöka möjligheten att inlämna synpunkter och 
klagomål. 

 
1.  Hälsosam uppväxt
 1.1 och 1.2 Placeringstiden för åldersgruppen 0-18 år ska minska. Placeringar i HVB hem (hem för vård och boende) i  
 åldersgruppen 0-18 år var i snitt fyra stycken från januari 2012 till sista oktober 2012. Under 2009 var snittet tolv 
 placeringar, därefter har antal placeringar successivt minskat. Under de tre första kvartalen 2012 har socialtjänsten totalt  
 haft ett omedelbart omhändertagande, jmf med 2011 då det var fem stycken. Inga LVU placeringar (Lagen om Vård av  
 Unga) under 2012, jmf med 2011 då det var fyra stycken.
 
 1.3 Statistik över antal personer med öppenvårdsinsatser går ej att redovisa för 2012 på grund av data som ej är   
 kvalitetssäkrad.
 
 1.4  Gällivare modellen har implementerats genom handlingsplan för skolfrånvarande elever. Arbetsgrupp för utveckling  
 av metoder har bildats med representanter från socialtjänsten, skolans elevhälsa och BUP(Barn- och Ungdoms Psykiatrin  
 inom Landstinget). Information om handlingsplan för skolfrånvarande är planerad med inriktning på anmälningsplikten och  
 svåra samtal.

2.  Bra liv mellan ungdom och ålderdom
 2.1 och 2.2 Anhörigstöd ges idag i form av bland annat avlösarservice, korttidsvistelse och öppen gästis. Största 
 målgruppen som erhåller anhörigstöd är gruppen äldre. Statistik som visar om antal målgrupper som erbjuds anhörigstöd  
 ökat och antal anhöriga per målgrupp som erhållit anhörigstöd finns ej idag.  
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 2.3 ASI metoden används vid all handläggning och uppföljning gällande vuxna missbrukare. Under 2011 användes   
 metoden vid 94 tillfällen. Antal tillfällen ASI metoden har använts under 2012 är ej färdigt sammanställt till bokslutet.

3.  Trygg ålderdom
 3.1 Under 2012 har 244 personer avlidit inom våra vård- och omsorgsboenden äldreomsorg. Socialtjänsten och 
 Landstinget registrerar i samma kvalitetsregister och har tillsammans en täckningsgrad på registreringarna som uppgår  
 till 70 %. 

 3.2 Läkemedelsavvikelserna har minskat från 344 stycken under år 2011 till 307 stycken år 2012.

 3.3  89,6 % av alla som bor på vård- och omsorgsboenden har en upprättad riskbedömning för preventivt arbete gällande  
 undernäring, fall och trycksår

 3.4 Samtliga medborgare som var 80+ 2012 (278 stycken) har fått erbjudande om hembesök och/eller inbjudan till 
 gruppträff

4.  Kvalitetsutveckla socialtjänstens stöd till våldsutsatta i nära relationer
 4.1 En basnivå för socialtjänsten arbete gällande Våld i nära relation är framtagen. Basninvån innehåller krav på 
 kompetens, handläggningsförfarande, gemensamma handlingsplaner för myndighetssamverkan, utveckling av insatser  
 mm. Samtalsbyråns familjerådgivare har kompetensutvecklats inom området för att ge stöd till våldsutövare i nära relation.  
 Från och med hösten 2012 kan individuell- och gruppbehandling för män i Gällivare erbjudas. 

5.  Trygg och rättssäker socialtjänst och Medborgarna är delaktiga och har möjlighet att påverka.  
 5.1 och 6.1 Under 2012 registrerades 53 inkomna synpunkter/klagomål. De flesta synpunkter/klagomål gäller målgruppen  
 äldre och i verksamheterna Wassarahem och hemtjänst i ordinärt boende. Blankett för Synpunkter och klagomål för 
 medborgare är vidareutvecklad under 2012 och kan skickas in portofritt. Under året har kommunens revisorer granskat  
 socialtjänstens arbete med missbruk- och beroendevård, måltidsverksamhet, samhällsomvandling, personal- och 
 kompetensförsörjning samt samverkan gentemot kommunala samverkansråd. Socialstyrelsen har både utfört tillsyn   
 och begärt in yttranden inom områdena: samverkan med landstinget, omprövning av gynnande beslut, 
 klagomål inom vård och omsorgsboenden, ej verkställda beslut samt sociala aktiviteter inom gruppbostäder 
 handikappomsorg. Arbetsmiljöverket har gjort tillsynsbesök utifrån anmälan gällande: hot och våld i verksamhet, 
 tillräckliga kunskaper för att bemöta enskilda med utåtagerande beteende, riskbedömning kring arbetsförhållanden samt  
 arbetskläder. Registreringarna i ärendehanteringssystemet Lex ger ej en heltäckande bild över socialtjänstens inkomna  
 synpunkter/klagomål, tillsyn och revision.

 TILLVÄXT OCH UTVECKLING

 

MÅL MÅTT 

 7. Socialnämnden är aktiv part i 
samhällsomvandling och planering 

 7.1 Representation från socialnämnden och/eller 
socialförvaltningen i kommunala organ där 
samhällsomvandlingen planeras. 

 

7.  Socialnämnden är aktiv part i samhällsomvandling och planering
 7.1 Socialnämndens presidium/ledamöter och förvaltningschef har under 2012 av Kommunstyrelsen inbjudits till tre   
 arbetsmöten, en workshops där samhällsomvandling planeras och två studieresor med samma syfte. Socialförvaltningen  
 ingår i arbetsgrupper, projektgrupper, referensgrupper och styrgrupper där samhällsomvandling planeras. Ex framtidens  
 äldreboende, avveckling av verksamheter, kommunens översiktsplan mfl



VERKSAMHETSBERÄTTELSER 93

Socialnämnden

INTERN EFFEKTIVITET    

MÅL MÅTT 

 8. Kvalitetssäkra insatsvolymer och kostnader  
 

 8.1 KPB IFO, exklusive försörjningsstöd, ska 
införas under 2012. Första redovisningsår 2011. 

 8.2 80 % av alla negativa insatser utifrån KPB 
resultat ska ha analys och åtgärdsplan. 

 9. Systematiskt kvalitetsarbete 
  
 

9.1 100 % av alla som har pågående insatser skall ha 
en upprättad genomförandeplan. 

9.2 90 % av alla genomförandeplaner ska följas upp 
minst en gång per år. 

 9.3 Redovisning av KPB, Kompassen, äldreguiden 
och Öppna jämförelser. Analys och åtgärd.  

 9.4 90 % av alla som besöker våra verksamheter ska 
uppleva att dom får ett bra bemötande. 

 10. Kvalitetssäkring av verkställighet i ordinärt 
boende 
 
 

 10.1 100 % av den utförda tiden ska redovisas. 

 10.2 100 % av alla med insatser inom öppen 
hemtjänst ska ha en utsedd stödperson enligt 
servicedeklaration. 

 
8.  Kvalitetssäkra insatsvolymer och kostnader
 8.1 Under 2012 startade planering för införandet av KPB IFO. Stora brister i data från nuvarande verksamhetssystem har  
 lett till att införandet kommer att skjutas fram till dess att nytt verksamhetssystem är infört, vilket pågår. 

 8.2. Åtgärden utifrån negativa resultat från KPB (Kostnad Per Brukare): avveckling av en gruppbostad inom 
 handikappomsorgen, översyn av resurser inom dagverksamhet och gruppbostäder pågår. Samordning av transporter   
 med SAVO. Samordna kring tre dagverksamheter pågår. Förtätning av antal platser inom gruppbostäder. 
 A-pris (interndebitering) i syfte att kvalitetssäkra att kostnaderna belastar rätt verksamhet
 
9.  Systematiskt kvalitetsarbete
 9.1 och 9.2 Övervägande finns upprättade genomförandeplaner för alla som har pågående insatser av socialtjänsten.   
 Uppföljning av dessa görs kontinuerligt men brister finns i att dokumentera uppföljningsdatum. Mellan 70 – 80 % har ett  
 dokumenterat uppföljningsdatum.
 
 9.3 Socialnämnden och alla verksamheter har redovisats KPB och Kompassen inklusive analys med start i maj 2012.   
 Övrig statistik har redovisats löpande. 

 9.4 96 % av de som besökte socialtjänstens verksamheter under mätvecka i maj 2012 har uppgett att man blev bra 
 bemött.

10.  Kvalitetssäkring av verkställighet i ordinärt boende
 10.1 Mallar framtagna för tidsredovisning. Planering tillsammans med personal genomförd. 
 Sammanställning och inregistrering av brukartid har inte utförts löpande viket har resulterat i att någon övergripande   
 validering ej kunnat ske. Arbetet fortsätter med att kvalitetssäkra data samt handleda verksamheterna. 

 10.2 Alla med pågående insatser inom hemtjänst i ordinärt boende får en stödperson, endast i enstaka fall har detta ej  
 skett inom den tid som utlovas i servicedeklaration. 
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 MEDARBETARE

 

MÅL MÅTT 

 11. Gemensam värdegrund  11.1 Organisationen vägleds mot mål och vision av 
en gemensam övergripande värdegrund 

  12. Konkurrenskraftig personalpolitik  12.1 Medarbetarna ska uppleva god arbetsmiljö, 
delaktighet, trivsel och möjligheter till utveckling 

 12.2 Medarbetarna påverkar sin egen arbetssituation 
 

11.  Gemensam värdegrund
  Samtliga chefer inom socialtjänsten har fått utbildning i Gällivare kommuns framtagna värdegrund. 
 Medarbetarundersökningens resultat visade på ett sämre index än vid tidigare undersökning. Handlingsplan är under 
 arbete. 

12.  Konkurrenskraftig personalpolitik
 12.1, 12.2 Socialtjänsten har varit delaktig i arbetet med introduktionsprogram för nyanställda. Checklistor framarbetade.  
 Befintlig personal har erbjudits bli handledare, stort intresse ca 70 stycken anmälda. En första träff med alla handledare är  
 genomförd. 

 All personal i långtidspoolen har erbjudits anställning om 100 % under 2012. 

 Exempel på kompetensutveckling för medarbetare under 2012: psykiatri för undersköterskor och vård och omsorg för   
 outbildade(omvårdnadslyftet), läkemedelsutbildning, utbildningar i demens, stroke, hjälpmedel, fördjupningskurs   
 om missbrukande kvinnor, hedersrelaterat våld, våld i nära relation, RCV-metoden(från polisanmälan till stöd   
 och hjälp), Repulse (metod som ger färdigheter till bättre impulskontroll), Trappan(metod för samtal med barn som har  
 upplevt våld inom familjen), kompetenshöjande utbildning inom biståndshandläggning och juridisk handledning inom LSS  
 handläggning.

 EKONOMI

 

MÅL MÅTT 

 13. Resursfördelning utgår från KPB, OBM 
och budgetuppföljning  
 

 13.1 Redovisning av utförda hemtjänsttimmar 
kvartalsvis från och med hösten 2012. 

 13.2 Kostnader för daglig verksamhet och boende 
inom LSS ska minska. 

 13.3 Kvalitetssäkring av OBM-metoden. 

 
13.  Resursfördelning utgår från KPB, OBM och budgetuppföljning
 13.1 Arbetet påbörjat men visar på stora brister i underlaget. Arbetet fortsätter med att kvalitetssäkra data samt handleda  
 verksamheterna. Utförda hemtjänsttimmar kan ej redovisas i dagsläget.

 13.2 Åtgärdsplan utifrån resultat upprättad. En gruppbostad avvecklad 2012. Samordning kring tre dagverksamheter. 
 Minskning av dubbla resurser. Samordning av transporter. Resultat redovisas i maj 2013.

 13.3 Omvårdnadsbehovsmätning OBM är en metod som använts men som avvecklats då den inte till fullo kan tillgodose  
 mätning och resursfördelning. Metoden har granskats och redovisats Socialnämnden som beslutat om avveckling.

Ekonomi
Socialnämnden redovisar ett 
överskott på 1,9 mkr. En av 
orsakerna till överskottet är de 
lägre arbetsgivaravgifterna för 
yngre- och äldre arbetskraft, vilket 
uppgick till nästan 4 mkr. Utan 
denna lägre arbetsgivaravgift hade 
socialnämndens resultat varit ett 
annat,	bland	annat	finansierades	
det tillfälliga korttidsboendet 

Wassarahem 2 med 2,7 mkr från 
de lägre arbetsgivaravgifterna. 
Utan det tillfälliga korttidsboendet 
Wassarahem 2 hade även kostnaden 
för de utskrivningsklara från 
landstinget varit betydligt högre än 
det för året redovisade 0,4 mkr.

Driftsanalys
Den största negativa 
budgetavvikelsen	återfinns	inom	
äldreomsorgens personalkostnader 
som överskridits med 7,4 mkr. 
Orsaken till underskottet beror 
till största delen på det ökade 
behovet av personalresurser 
inom ordinärt boende till följd av 
att både vårdtyngden och antalet 
hemtjänsttimmar ökat. Till budget 
2013 har tillförts ytterligare tjänster 
inom ordinärt boende.
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Den största positiva 
budgetavvikelsen står 
handikappomsorgens 
personalkostnader för med 3,1 
mkr. Orsaken till överskottet beror 
på att ett gruppboende inom 
socialt stöd avvecklats under året. 
Överskottet hade kunnat bli högre 
om	inte	ett	nytt	ofinansierat	barn-	
och ungdomsboende startat under 
senhösten.

Även biståndsenheten uppvisar en 
positiv avvikelse på 1,8 mkr här har 
placeringskostnaderna framförallt 
minskat för missbruksvård och 
familjehem.

 

Ekonomi (tkr)                                   2012 2011
Driftredovisning
Intäkter -81 361 -76 882
Personalkostnader 358 559 351 350
Övriga kostnader 113 112 109 511
Årets resultat 390 310 383 979
Netto driftbudget 392 293 383 178
Budgetavvikelse 1 983 -802

Investeringar
Utgifter 479 77
Budget 1 623 77
Budgetavvikelse 1 144 0
Investeringsbidrag 0 0

Socialnämnd

Framtidsperspektiv & 
utvecklingsområden
Under den närmaste 10-års peri-
oden fortsätter behovet av resurser 
till kommunens äldreomsorg att öka 
på	grund	av	att	antalet	äldre	blir	fler.	
Det ökade behovet skall i första hand 
mötas genom insatser och stöd i 
det egna hemmet varvid behovet av 
hemtjänst väntas öka. För att äldre 
ska kunna bo kvar hemma förutsät-
ter det en väl utbyggd hemtjänst, 
fungerande anhörigstöd och avlast-
ning i olika former. Inom äldreoms-
orgen är behovet av boendeplatser 
fortsatt högt. Många av äldreoms-
orgens servicehuslägenheter mots-
varar inte längre dagens krav på sär-
skilt boende och en omstrukturering 
av kommunens särskilda boenden 
för äldre är därför nödvändig. 

Socialnämndens verksamheter 
är starkt beroende av samhällets 
förändringar. Det som främst 
påverkar planeringsförutsättningarna 
inom verksamhetsområdet under 
de kommande åren är påverkan av 

samhällsomvandlingen, utvecklings- 
och samverkansfrågor internt i 
kommunen samt med Norrbottens 
läns landsting. Samverkan gäller 
olika verksamhetsområden 
inom socialtjänsten som 
exempelvis; behov av bostäder 
för äldre, förändringar i lagar 
och föreskrifter och kommande 
huvudmannaskapsförändring för 
hemsjukvården.

En stor utmaning för socialnämnden 
är att staten genom nationella 
riktlinjer och stimulansbidrag kräver 
en kraftfull kunskapsutveckling 
inom socialtjänsten. Detta ställer 
stora krav på ledarskap och 
arbetsorganisation, vilket också 
innebär tillfälliga kostnadsökningar 
inom området. 

Socialstyrelsen har under året 
kommit med en ny föreskrift 
gällande ansvar för personer med 
demenssjukdom och bemanning 
i särskilda boenden. Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) 

kritiserar Socialstyrelsen eftersom 
stora reformer som denna ska 
beslutas av riksdagen genom 
lagstiftning och åtföljande 
finansiering,	vilket	inte	är	gjort.	En	
föreskrift som denna kommer att 
innebära stora kostnadsökningar, 
leda till ökad administration och 
byråkrati. SKL driver frågan om att 
upphäva föreskriften.  

En fortsatt utveckling under 
kommande år för att förstärka och 
utveckla stödet till kvinnor, barn och 
män genom arbetet ViNR (våld i 
nära relation). 

Införandet av socialtjänstens 
verksamhetssystem startade 
under 2012 och kommer att 
fortsätta fram till 2014. Införandet 
är ett resurskrävande arbete inom 
förvaltningen, som exempel kommer 
ca 800 medarbetare att utbildas 
i dokumentation i olika delar i 
verksamhetssystemet. 

Investeringsanalys
Den enda pågående investeringen 
inom socialnämnden är det nya 
verksamhetssystemet. För 2013 har 
ytterligare 1,2 mkr beviljats.
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Gällivare Energi AB

Ordförande: Steve Ärlebrand
Antal ledamöter: 5

VD: Stefan Savonen 

Uppdrag 
Föremålet för bolagets verksamhet 
är att på affärsmässig grund bedriva 
energiverksamhet genom produktion 
och handel av el och fjärrvärme, 
distribution av fjärrvärme samt 
annan därmed förenlig verksamhet. 
Bolagets syfte är att främja 
Gällivare kommuns utveckling inom 
energiförsörjningsområdet. Bolaget 
skall bistå kommunen i det praktiska 
handhavandet av kommunens 
krafttillgångar och i fråga om 
energiförsörjningen inom kommunen. 

Årets viktigaste händelser
Under 2012 har den nya 
organisationen sjösatts. Nya 
kraftvärmeverket har intrimmats 
och prestandakörts med godkänt 
resultat. Bränslemixen består av 
en	större	andel	grot-	och	trädelsflis	
har testkörts med bra resultat, men 
det behövs ytterligare intrimning. 

Stefan Savonen Steve Ärlebrand

Montering av bränslekross har 
utförts under hösten och är driftsatt i 
slutet av året. En ny matarledning till 
Östra Malmberget har byggts för att 
ersätta den tidigare matningen som 
hamnar inom rasområdet, driftsattes 
under slutet av 2012. Inledande 
diskussioner har inletts med LKAB 
gällande samhällsomvandlingen. 

Gällivare Energi AB styrkort 2012
Gällivare Energi AB har totalt 11 
mål fördelade och uppfyllda enligt 
följande: 

 

Perspektiv  Genomförda mål  Påbörjade mål  Ej påbörjade mål 
Medborgare 1 mål   2 mål 0 mål  
Tillväxt och utveckling 2 mål 1 mål 0 mål 
Intern effektivitet   0 mål   1 mål 0 mål 
Medarbetare 3 mål 0 mål 0 mål   
Ekonomi 1 mål 0 mål 0 mål 
 

 MEDBORGARE

 

MÅL MÅTT 

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

 1.1 Pågående åtgärdsprogram för miljö- och 
driftoptimering 

 2. Säkerställa leverans dygnet runt.  2.1 Säkerställa leverans dygnet runt. 

 3. Delaktighet, kundenkäter  3.1 REKO certifiering pågår. Infoträffar ska hållas. 
 

1.  Resurssnål värme och energileverans på ett miljömässigt och hållbart sätt.
 Åtgärdsprogram för miljö- och driftoptimering är en kontinuerlig process som pågått under hela året.

2.  Säkerställa leverans dygnet runt
 Leveranser av värme sker utan oplanerade avbrott. Utfall 120101-121231: Panna 63 h, 99,23%, Turbin 1539 h, 81,11%.

3.  Delaktighet, kundenkäter
 Informationsträffar har inte kunnat hållas som planerat, på grund av att rekrytering av ny VD har pågått under andra   
 hälften av 2012.
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 TILLVÄXT OCH UTVECKLING

 

MÅL MÅTT 

 4. Vara en positiv förebild för invånare och 
näringsliv. 

 4.1 Planering av kundträffar påbörjade. 

 5. Delaktighet  5.1 Delaktighet 

 6. Aktiv medverkan och samverkan med 
ägaren 

 6.1 Aktiv medverkan och samverkan med ägaren 

 
4.  Vara en positiv förebild för invånare och näringsliv.
 Planering av kundträffar är påbörjade. Men några kundträffar har inte kunnat hållas på grund av rekrytering av ny VD.

5.  Delaktighet
 Gällivare Energi har deltagit i 3 stycken workshops gällande planeringsprocessen av det nya Gällivare.

6.  Aktiv medverkan och samverkan med ägaren
 Gällivare Energi har haft en aktiv dialog med kommunstyrelsen under året.

 INTERN EFFEKTIVITET

 

MÅL MÅTT 

 7. Driftoptimera och kvalitetssäkra 
verksamheten för att minska 
värmeproduktionskostnaden. 

 7.1 Kontinuerlig process med ständig förbättring 

 
7.  Driftoptimera och kvalitetssäkra verksamheten för att minska värmeproduktionskostnaden.
 Driftoptimering och kvalitetssäkring är en kontinuerlig process som pågått under hela året.

 MEDARBETARE

 

MÅL MÅTT 

 8. Medarbetarna ska anse att Gällivare Energi 
är en attraktiv arbetsgivare och en trygg arbetsplats. 

 8.1 Alla medarbetare har en 
kompetensutvecklingsplan. 

 9. Säkerställa styrelsens kompetens.  9.1 Säkerställa styrelsens kompetens. 

 10. Trivsam arbetsplats  10.1 Trivselkvällar för personalen  
 

8.  Medarbetarna ska anse att Gällivare Energi är en attraktiv arbetsgivare och en trygg arbetsplats.
 Alla medarbetare har en kompetensutvecklingsplan.
  
9.  Säkerställa styrelsens kompetens
 Styrelsen utbildas kontinuerligt.

10.  Trivsam arbetsplats
 Trivselkvällar för personalen har hållits vår och höst.

 EKONOMI

 

MÅL MÅTT 

 11. Budget i balans  11.1 Resultat 

 
11.  Budget i balans
 Gällivare Energi har en budget i balans
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Ekonomi
Det ekonomiska resultatet för 2012 
visar ett resultat före återförande av 
överavskrivningar på 
-7,49 Mkr och det beror på ett 
flertal	faktorer.	Historiskt	låga	
priser	på	elektricitet	och	elcertifikat	
har starkt bidragit till det negativa 
resultatet. Under våren inträffade 
ett el fel som innebar att turbinen 
driftstoppades under 6 veckor. 
Värmeförsäljningen blev något 
högre än budget. Sammantaget 
har en resultatförbättring skett med 
6,6 miljoner jämfört med 2011. 

Bränslekostnaderna i förhållande 
till intäkterna har sjunkit med 
närmare 10%, driftopimeringar 
både vid produktion och distribution, 
nya effektiviseringar och nya 
inköpsrutiner har gett resultat. 

Osäkerheterna kring väderleken, 
el-	och	elcertifikatpriserna	är	
marknadsrisker som är direkt 
resultatpåverkande och svåra 
att bedöma årsvis. Långsiktiga 
bedömningar av medelnivåer 
under längre tidsperioder är mer 
predikterbara och är för denna typ av 
långsiktig verksamhet avgörande. 

Under året har GEAB erhållit ett 
villkorat aktieägartillskott på 10 
miljoner samt beviljats ett ökat 
aktiekapital med 7 miljoner. Den 
finansiella	risken	är	oförändrad	
och för att säkra och prediktera 
räntekostnaderna har företaget 
lagt positioner i räntesäkringar, 
ränteswapar, vilka löper under 
många år framöver. 

 

Resultaträkning 2010 2011 2012
Nettoomsättning 114 559 118 329 132 687
Rörelsens kostnader -95 044 -102 922 -106 047
Avskrivningar -13 561 -15 689 -18 546
Nettoresultat 5 954 -282 8 094
Finansiella intäkter 86 237 70
Finansiella kostnader -4 532 -14 020 -15 654
Resultat efter finansiella poster -4 446 -13 783 -7 490
Aktieägartillskott, givna 0 0 0
Koncernbidrag, erhållna 0 0 0
Koncernbidrag, givna 0 0 0
Resultat före skatt 1 508 -14 065 -7 490
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Skatt -45 3 629 877
Årets resultat 1 463 -10 436 -6 614

Balansräkning 2010 2011 2012
Anläggningstillgångar 360 131 368 850 365 734
Omsättningstillgångar 61 057 31 874 44 799
Summa tillgångar 421 188 400 724 410 533
Eget kapital 23 771 13 334 16 721
Avsättningar 8 600 4 954 4 162
Långfristiga skulder 345 047 339 987 349 287
Kortfristiga skulder 43 770 42 449 40 364
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 421 188 400 724 410 533

Nyckeltal 2010 2011 2012
Soliditet 6 3 4
Försäljning värme GWh 163 148 166
Försäljning el GWh 9 27 23
Antal villakunder 1497 1557 1571

Framtidsperspektiv & 
utvecklingsområden
Gällivare Energi AB ställs under de 
närmaste åren inför nya utmaningar. 
Intrimning och driftoptimering av 
vår nya kraftvärmeanläggning sker 
fortlöpande. Samhällsomvandlingen 
innebär både stora utmaningar 
och men också möjligheter för 
verksamheten. Vi behöver utreda 
och utveckla metoder inom 
distributionsområdet för att kunna 
möta efterfrågan på fjärrvärme, från 
nya bostadsområden och fastigheter 
med lägre värmeförbrukning än 
befintligt	bestånd.		
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Matlaget i Gällivare AB

Ordförande: Anna-Karin Hogeland He-
neskär
Antal ledamöter: 5

VD: Annchatrin Haglund

Uppdrag 
Matlaget AB ägs av Gällivare 
kommun 60% och Norrbottens läns 
landsting 40%. Matlagets syfte är 
att med optimalt resursutnyttjande 
och med tillämpning av 
självkostnadsprincipen ansvara 
för tillverkning och distribution 
av måltider till kontrakts knutna 
kunder inom Gällivare kommun och 
Gällivare sjukvårdsdistrikt (NLL). Där 
hög kvalité och service ska beaktas.

Verksamheten bedrivs på 
Gällivare Sjukhus, ett modernt 
kyld mat- produktions anpassat 
kök. Måltiderna tillagas enligt 
traditionella metoder med råvaror 
av hög kvalité, kyls sedan ner enligt 
ett modernt nedkylningssystem 
till en lagringstemperatur på + 3º. 
Snabb nerkylningen och lagring i låg 
temperatur säkrar näringsinnehåll, 
färg och smak samt förlänger 
hållbarheten. Måltiderna distribueras 
ut	till	kunder	under	flera	dagar	i	
veckan.

Årets viktigaste händelser
Matlaget tillsammans med 
Gällivareskolrestauranger var 
en av de 35 kommunerna i 
Sverige som ingick i det EU 
stödda projektet Fokus Matglädje. 
Projektet påbörjades under 
hösten 2011 och förverkligades på 
Sjöparksskolan under vårterminen 
2012. Kommunens och Matlagets 
livsmedelsupphandling påbörjas och 
skall slutföras under våren 2013. 
Samarbete med Samhall startar, 
sköter diskningen i bolaget. Detta 
har frigjort kompetens till själva 
produktionen.

Ett större samarbetsprojekt 
Kost i Norr, där alla Landstinget 
samarbetspartners och egna 
kostenheter från Umeå och till 
Kiruna ingår. Matlaget arrangerade 
en tvådagars träff och utbildning i 
Augusti för samtliga. Gruppen ska 
arbeta med och utveckla kosten och 
servicen i våra Landsting. Matlaget 
blev medlem i Företagsbolaget i 
Gällivare. Ekonomin är i balans och 
redovisar vinst under året.

Matlaget i Gällivare AB styrkort 2012
Matlaget i Gällivare AB har totalt 13 
mål fördelade och uppfyllda enligt 
följande:

Annchatrin Haglund

Perspektiv  Genomförda mål  Påbörjade mål  Ej påbörjade mål 
Medborgare 2 mål   1 mål 0 mål  
Tillväxt och utveckling 1 mål 0 mål 0 mål 
Intern effektivitet   0 mål   0 mål 0 mål 
Medarbetare 5 mål 1 mål 0 mål   
Ekonomi 3 mål 0 mål 0 mål 
 

MEDBORGARE- ATTRAKTIVA GÄLLIVARE

MÅL MÅTT 

 1. Etisk och miljövänlig produktion   1.1 9% ekologiskt i produktionen Ren mat, ett mål 
vi vill nå men det kräver ett ständigt uppföljningsarbete 
mot producenten och vid nya upphandlingar 

 2. Kunderna har tillgång till bolagets 
kostdatasystem 24 timmar om dygnet. Åtgärdas 
direkt vid >100% 

 2.1 100 % av beställningar sker via systemet. 

 3. Väl fungerande arbetsgrupper tillsammans 
med kunder 

 3.1 Antal genomförda träffar redovisas årligen. 
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Matlaget i Gällivare AB
1.  Etisk och miljövänlig produktion
 1.1 Vid senaste upphandlingen ställdes kriterier och krav så att flera leverantörer fick möjlighet att lämna anbud till oss.  
 Målet på 9% ekologiskt i produktionen har inte nåtts, kom endast upp i 6%. Arbetet fortsätter att hitta produkter som   
 motsvarar våra krav i produktion. 

2.  Kunderna har tillgång till bolagets kostdatasystem 24 timmar om dygnet. Åtgärdas direkt vid >100%
 2.1 All måltidsbeställning sker elektroniskt via MASHIE kostdatasystem och är tillgängligt dygnet runt året om. 

3.  Väl fungerande arbetsgrupper tillsammans med kunder 
 3.1 Viktiga forum att fånga in synpunkter och idéer till verksamheten. Förmedla ut information från bolaget (Fokus 
 matglädje) samt kostombudsträffar. Även träffar med nämnder är en viktig informations och utvecklings källa. 
 Dessa träffar genomförs i stort sett kontinuerligt under året, mottagningsköken är sammankallande. Bolaget kallar vid   
 övriga träffar med kund. Detta är ett arbete som ständigt förändras utifrån brukare och kundens behov.

INTERN EFFEKTIVITET – KVALITETSSÄKRA SERVICE UTAN REALKOSTNADSÖKNINGAR 

MÅL MÅTT 

 4. Kontinuerligt förändringsarbete utifrån 
behov 

 4.1 Leverans i tid, reklamationer åtgärdas direkt 
samt uppföljning 

 
4.  Kontinuerligt förändringsarbete utifrån behov 
 4.1 Leveranser av måltider sker i tidsflödet utifrån antalet beställda portioner. 
 Vid reklamationer åtgärdas dessa direkt och återkoppling till kund sker och arkiveras.
 Förändringsarbetet fortgår och ställs om utifrån kunden och brukarens behov, i samförstånd inom ramarna för avtalet.   
 Personalen har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Bolaget kallar ägaren vid större verksamhetsförändringar. 
 Tjänster för diskning och städ köps in. Vi har på så sätt frigjort kompetens till produktionen.

MEDARBETARE – KOMMUNEN ÄR EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
MÅL MÅTT 

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

 5.1 Utvecklingssamtal, antal upprättade individuella 
utv. planer, uppföljningar av medarbetarna vid 
verksamhetsförändringar 

  6. God självbild.   
Modern och fungerande utrustning 

 6.1 Medarbetarnöjdhet redovisas via 
företagshälsovården. 

  7. Medarbetarna ska ha möjligheter till att 
påverka sin arbetssituation.                          

 7.1 Delaktighet/påverkan 

 8. Friskvård  8.1 Öka antalet hälsofrämjande aktiviteter jämfört 
med föregående år 

 9. All korttidsfrånvaro följs upp internt.                                  9.1 Sjuktal redovisas jmf.med föregående år i 
samband med årsbokslut. 

 10. Erbjuda praktikplatser för gymnasieelever. 
Lärlingsplatser ungdom och vuxen 

 10.1 Antalet platser/antalet sökande redovisas 

 
5.  Trivsel och delaktighet Medarbetarna ska känna sig trygga i sitt arbete                      
 5.1 Utvecklingsarbete pågår ständigt alltid med personalen i fokus

6.  God självbild
 6.1 Medarbetarna medverkar till att matlaget är en attraktiv arbetsplats.  

7.  Medarbetarna ska ha möjligheter till att påverka sin arbetssituation.                         
 7.1 Väl fungerande arbetsgrupper med eget ansvar. Övertiden i bolaget var knappast 5 timmar per anställd under år   
 2012.

8.  Friskvård
 8.1 Svårt att få ut i personalgrupperna, gemensamma projekt har genomförts i liten skala. 

9.  All korttidsfrånvaro följs upp internt.                                
 9.1 Är ett åldersstrukturerat problem som är svårt att påverka samt att Livsmedelslagen påverkar.
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10.  Erbjuda praktikplatser för gymnasieelever. Lärlingsplatser ungdom och vuxen 
 10.1 Ytterst så är det bolaget som själv får styra över framtida kompetensförsörjning, Praktikplatser erbjuds när det finns  
 tid och möjlighet i verksamheten att genomföra. Lärlingsplats gemensamt med Gymnasieskolan sedan 2011 pågår. Liten  
 efterfrågan på utbildningsplatser, praktikplatser är mer attraktiva.

EKONOMI – ÄNDAMÅLSENLIG OCH KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET

MÅL MÅTT 

 11. Säkerställa bolagets kompetens för att 
utföra sitt uppdrag med god kvalitet.                            

 11.1 Antalet utb. insatser och avvikelser redovisas i 
bolagets egenkontroll 

 12. Ekonomi i balans                             12.1 Ekonomiuppföljning sker månadsvis. 

 13. Alla utgifter i budget ska finansieras av 
intäkter.                    

 13.1 Utgifter finansieras av intäkter. Månadsbokslut. 

 
11.  Säkerställa bolagets kompetens för att utföra sitt uppdrag med god kvalitet.                           
 11.1 Sedan årets start är Bolaget medlem i Företagsbolaget, flera av Företagsbolaget anordnade utbildningar har 
 Matlaget deltagit i. Svårt att få bra kompetens och utbildningsmöjligheter i Gällivare som passar oss, här har vi fått en   
 samarbetspartner som kan tillgodose mycket av våra basala utbildningsbehov

12.  Ekonomi i balans
 12.1 All ekonomisk uppföljning redovisas månadsvis, samt egna nyckeltal till styrelsen och medarbetarna. Vi har en god  
 ekonomisk hushållning som skapar utrymme för verksamhetsutveckling.

13.  Alla utgifter i budget ska finansieras av intäkter.                   
 13.1 Alla utgifter och intäkter redovisas i budget och följs upp månadsvis. Redovisas och följs upp i månadsbokslut. 
 Bolaget redovisar vinst. 

Ekonomi

Matlaget i Gällivare AB

De förbättrade och utvecklade 
nätbaserade kostprogrammen som 
vi använder, beställning, uppföljning 
och produktionsplanering har i 
största grad hjälpt företaget till 
en god ekonomisk hushållning. 
Resultatet har förbättrats ytterligare 
och bolaget visar högre vinst. 
Verksamhetsförändringar har 
gjort att vi frigjort kompetens till 
produktionen och vi kan fortsätta att 
fokusera på det vi ska göra och är 
bra på. Omsättningen är oförändrad 
jämfört med föregående år och 
minskade personalkostnader har 
bidragit som en del till den positiva 
resultatutvecklingen. 

 

Resultaträkning 2010 2011 2012
Nettoomsättning 28 127 28 119 28 546
Rörelsens kostnader -26 440 -26 393 -26 269
Avskrivningar -364 -1 551 -1 098
Rörelseresultat 1 323 176 1 179
Finansiella intäkter 0 15 35
Finansiella kostnader -30 -31 -30
Resultat efter finansiella poster 1 293 160 1 184
Aktieägartillskott, givna 0 0 0
Koncernbidrag, erhållna 0 0 0
Koncernbidrag, givna 0 0 0
Resultat före skatt 1 293 160 1 184
Skatt* 0 0 -530
Årets resultat 1 293 160 654
* varav uppskjuten skatt 297tkr
Balansräkning 2010 2011 2012
Anläggningstillgångar 2 600 2 318 2 173
Omsättningstillgångar 4 595 6 479 8 636
Summa tillgångar 7 195 8 797 10 809
Eget kapital 3 402 3 562 4 216
Avsättningar 0 1 185 2 217
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 793 4 050 4 376
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 7 195 8 797 10 809
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Matlaget i Gällivare AB

 

Nyckeltal 2010 2011 2012
Soliditet (%) 47 50 54
Avkastning på eget kap. (%) 38 30 33
Res. efter finansnetto (Tkr) 1 293 1 345 1 919
Medeltal anställda (st) 30 25 25

Framtidsperspektiv & 
utvecklingsområden
Att samarbetet mellan Bolaget och våra kunder måste utvecklas för att 
hitta en samhällsekonomisk balans samt utveckling av kostens betydelse i 
vardagen (skola, äldreomsorg och vården). Viktig fråga vid nybyggnationer 
av mottagningskök att Bolaget får vara delaktiga. Produktionen har varit 
igång sedan 2004 dagligen året runt, detta sliter på utrustning och lokaler. 
Kan ett samarbete utvecklas där så har alla parter mycket att vinna samt 
att sårbarheten vid ev, driftsbrott kan minskas. Ny teknik utvecklas ständigt i 
vår bransch vilket vi vill tillgodose oss med. Rekrytering av nya medarbetare 
fortsätter och kompetensbehovet skall tillgodoses hos de medarbetare som 
arbetar i bolaget.
Den medvetna synen på kosten och vad vi stoppar i oss har stor inverkan 
på produktionen och vad som serveras ute hos våra brukare. Även 
omställningen till våra brukares framtida behov är en utmaning för bolaget.
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TOP bostäder AB

TOP bostäder AB

Ordförande: Berne Selberg
Antal ledamöter: 5

VD: Märit Palo

Uppdrag 
TOP bostäder ska vara ett 
attraktivt boendealternativ i 
Gällivare kommun. TOP bostäder 
ska tillhandahålla goda bostäder 
i välskötta fastigheter och 
bostadsområden. TOP bostäders 
verksamhet vänder sig främst 
till	befintliga	hyresgäster,	andra	
kommuninvånare	och	inflyttare.		 Nedre raden: Ove Haarala, Berne Sehlberg ordf., Frank Öqvist vice 

ordf. Övre raden: Ove Lindblom arbetstagarrepr., Eva Eriksson, 
Piotr Korzunowicz.

övervakningssystem på sex 
olika områden, samt montage av 
närvarostyrda belysningar på omr 
Hasseln. Ny belysning har också 
monterats på omr Forsheden. I 
övrigt har bolaget under året arbetat 
enligt beslutad investerings- och 
underhållsplan. 

TOP Bostäder AB styrkort 2012
TOP bostäder AB har totalt 6 mål 
fördelade och uppfyllda enligt 
följande:

Årets viktigaste händelser
TOP bostäder har under detta år 
arbetat med planering, produktion 
och färdigställande av 43 nya 
lägenheter, fördelade på två 
huskroppar, på omr Forsheden. 
För att minska energianvändningen 
och få ner taxekostnader har 
upphandlats nytt fjärrvärmenät 
på omr Arkitekten, nya styr- och 

Perspektiv  Genomförda mål  Påbörjade mål  Ej påbörjade mål 
Medborgare 1 mål   1 mål 0 mål  
Tillväxt och utveckling 1 mål 0 mål 0 mål 
Intern effektivitet   0 mål   1 mål 0 mål 
Medarbetare 0 mål 1 mål 0 mål   
Ekonomi 1 mål 0 mål 0 mål 
 

MEDBORGARE – ATTRAKTIVA GÄLLIVARE
MÅL MÅTT 

 1. Bra service för hyresgäster och 
bostadssökande. 
 

 2. Utöka planerat underhåll. 
 

 1.1 Servicedeklarationer. 

  1.2 Nöjd-kund-mätningar. 

 2.1 Arbeta enligt UH-planer. 

 
1.  Bra service för hyresgäster och bostadssökande. 
 1.1 Service-deklarationer är upprättade.

 1.2 Nöjd-kund-mätning har ej gjorts detta år. Kan ej göras varje år p g a stora kostnader.

2.  Utöka planerat underhåll
 2.1 Bolaget arbetar enligt beslutade UH-planer.
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TILLVÄXT OCH UTVECKLING – STRATEGISK SAMHÄLLSOMVANDLING
MÅL MÅTT 

 3. Ska medverka till att utifrån kommande 
arbetskraft får bostäder i befintliga och 
nyproducerade bostäder. 

 3.1 Minst 25% av vakanta lägenheter fördelas till 
jobbförturer. 
 

 
3.  Ska medverka till att utifrån kommande arbetskraft får bostäder i befintliga och nyproducerade bostäder
 3.1 Minst 25% av vakanta lägenheter i befintliga och nyproducerade bostäder fördelas till jobbförturer. 

INTERN EFFEKTIVITET – KVALITETSSÄKRA SERVICE UTAN REALKOSTNADSÖKNINGAR
MÅL MÅTT 

 4. Strukturerat och effektivt nyttjande av 
tillgängliga resurser. 

 4.1 Nyttjande av tekniska hjälpmedel. 

 4.2 APT, RUS-samtal och tydlig ansvarsfördelning. 
 

4.  Strukturerat och effektivt nyttjande av tillgängliga resurser.
 4.1 Vi arbetar med införande av nya dataprogram för att förbättra service och arbetsresultat. Begränsade resurser hos  
 leverantörer har medfört förseningar. Vi arbetar vidare med dessa frågor.

 4.2 Vid APT och RUS-samtal efterfrågas behov av kompetens- och utbildningsinsatser, för att personalen ska kunna 
 arbeta effektivt och rationellt, vilka tillgodoses i mån av tillgång till lämpliga kurser/utbildningar o dyl.  

MEDARBETARE
MÅL MÅTT 

 5. Ha en god personalpolitik genom bra 
arbetsmiljö, kompetensutveckling och varierande 
friskvårdsalternativ. 
 

 5.1 Mäta medarbetarnöjdhet, sjukfrånvaro och 
nyttjande av erbjudna friskvårdsalternativ. 

 
5.  Ha en god personalpolitik genom bra arbetsmiljö, kompetensutveckling och varierande friskvårdsalternativ.
 5.1 Vi har en skyddskommitté där arbetsmiljöfrågor diskuteras och åtgärder beslutas om, utifrån vad som framkommer  
 i skyddsronder. Vi har inte mätt medarbetarnöjdhet detta år. Erbjudna friskvårdsalternativ nyttjas av ca en fjärdedel av   
 personalen. 

EKONOMI – ÄNDAMÅLSENLIG OCH KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET
MÅL MÅTT 

 6. Budget i balans. 
 

 6.1 Låga vakanstal. 

  6.2 Månatlig ekonomisk uppföljning. 

  6.3 Borgensavgift 0,35 %. 

 6.4 Avkastningskrav 4 % från 2013..    

 
6.  Budget i balans
 6.1 Vi har låga vakanstal, knappt 1 %, vilket beror på att lägenheter tidvis står under reparation och då inte har någon   
 kontrakterad hyresgäst.

 6.2 Månatlig ekonomisk uppföljning genomförs.

 6.3 Borgensavgift om 0,35 % betalas till kommunen.

 6.4 Avkastningskrav gäller fr o m  år 2013

 Resultatet för 2012 är planerat negativt p g a att reavinst vid försäljning av bostadsområde nyttjats till extra 
 underhållsinsatser samt till viss direktnedskrivning på nyproducerade lägenheter.
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Ekonomi
TOP bostäder redovisar för 
räkenskapsåret 2012 ett negativt 
resultat före jämförelsestörande
poster med -13,3 Mkr samt efter 
jämförelsestörande poster med -23,3 
Mkr.
Posten jämförelsestörande består av  
nedskrivningspost av nyproducerade 
bostadsfastigheter
på område Forsheden. Motsvarande 
har det skett en uppskrivning av det 
gamla beståndet på
omr Forsheden vilket resulterar i 
oförändrat eget kapital.
 Soliditeten är därmed i nåvå med 
året 2010.

Målsättningen för TOP bostäder 
är att satsa och prioritera 
underhållsåtgärder i våra fastigheter. 
Med hänvisning till föregående 
års reavinst vid försäljning av 
bostadsområdet
Granbacka har extra medel använts 
för underhållsåtgärder i våra 
fastigheter. För år 2012 uppgick 
posten reparationer och underhåll 
till 29,4 Mkr, en ökning med 7,3 Mkr 
jämfört med
år 2011. Därutöver har TOP 
bostäder satsat 64,5 Mkr i 
värdehöjande investeringsprojekt 
samt nyproduktion av två 
byggnader på området Forsheden. 
Nyproduktionen	har	finansierats	med	
lån motsvarande 81 %, resterande 
investeringsprojekt	har	finansierats	
med egna medel.

I resultatet ingår inte de direkta 
kostnaderna för fastigheter ägda av 
Gällivare Kommun vilka förvaltas 
av TOP bostäder motsvarande 
32 Mkr, bestående av faktiska 
fastighetskostnader som exakt 
motsvarar ersättningen från 
kommunen.

Dessa faktorer sammantaget gör 
att vi bedömer att det ekonomiska 
resultatet uppfyller måttet för god 
ekonomisk hushållning.

 

Resultaträkning 2010 2011 2012
Intäkter 135 253 137 987 135 782
Kostnader -110 293 -113 154 -123 869
Jämförelsestörande poster -521 21 609 -10 000
Avskrivningar -12 637 -12 796 -13 104
Nettoresultat 11 802 33 646 -11 191
Finansiella intäkter 428 519 565
Finansiella kostnader -11 609 -12 536 -12 683
Resultat efter finansiella poster 621 21 629 -23 309
Aktieägartillskott, givna 0 0 0
Koncernbidrag, erhållna 0 0 0
Koncernbidrag, givna 0 0 0
Resultat före skatt 621 21 629 -23 309
Bokslutsdispositioner
Skatt
Årets resultat 621 21 629 -23 309

Balansräkning 2010 2011 2012
Anläggningstillgångar 386 552 389 056 443 202
Omsättningstillgångar 14 338 47 347 19 689
Summa tillgångar 400 890 436 403 462 891
Eget kapital 48 265 69 894 56 585
Avsättningar 384 322 223
Långfristiga skulder 315 632 322 526 365 183
Kortfristiga skulder 36 609 43 661 40 900
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 400 890 436 403 462 891

Nyckeltal 2010 2011 2012
Soliditet 12,04 16,02 12,22
Kassalikviditet 39,16 108,44 48,14
Hyresbortfall bost 0,93 1,00 0,91
Vakansgrad 31/12 0,77 0,75 0,79
Underhåll per kvm uthyrbar yta 97,76 98,15 161,37

Framtidsperspektiv & 
utvecklingsområden
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 föreskriver att 
bolaget inte får ta emot ekonomiskt 
stöd av kommunen utan måste 
klara sig ekonomiskt helt på egna 
meriter. Taxekostnaderna utgör 
den största kostnadsmassan i 

bolaget, ca en tredjedel av samtliga 
kostnader, varför vi fortsätter arbeta 
med besparingar inom främst dessa 
områden.    
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Malmfältens kraftverk AB

Malmfältens  kraftverk AB

Ordförande: Roland Holmgren
Antal ledamöter: 5

VD: Stefan Hämäläinen

 
AB Malmfältens Kraftverk ägs till 
50 % tillsammans med Kiruna 
kommun. Bolaget bedriver inte någon 
verksamhet och har i likhet med 
tidigare år inte haft några anställda.

Avtal med tidigare markägare innebär 
dock ett ekonomiskt åtagande 
avseende fri kraft.

 

Ekonomi
Resultaträkning 2010 2011 2012
Nettoomsättning 118 131 143
Rörelsens kostnader -118 -131 -143
Avskrivningar 0 0 0
Rörelseresultat 0 0 0
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader 0 0 0
Resultat efter finansiella poster 0 0 0
Aktieägartillskott, givna 0 0 0
Koncernbidrag, erhållna 0 0 0
Koncernbidrag, givna 0 0 0
Resultat före skatt 0 0 0
Skatt 0 0 0
Årets resultat 0 0 0

Balansräkning 2010 2011 2012
Anläggningstillgångar 595 595 595
Omsättningstillgångar 0 0 0
Summa tillgångar 595 595 595
Eget kapital 580 580 580
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 15 15
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 595 595 595
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