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DELÅRSRAPPORT 2017
Förvaltningsberättelse
risker finns. Efterlevnad av internkontrollen
anses vara uppfylld när ett eller flera
angivna kontroller är genomförda utan
avvikelser under året.

God ekonomisk hushållning
Den sammanvägda bedömningen är att
Gällivare kommun delvis uppnår god
ekonomisk hushållning. Det finansiella
perspektivet
anses
nå
måluppfyllelse
medan
det
verksamhetsmässiga
perspektivet
anses
nå
delvis
måluppfyllelse.

Uppföljning av uppsatta mål
Uppföljning sker enligt beslutad process
och rutin i nämnder och förvaltningar.
Uppföljning av strategiska planer och
program
Uppföljning sker till viss del enligt beslutad
process och rutin kring de planer och
program som ska hanteras i nämnderna.

Finansiellt perspektivet
Bedömningen
av
god
ekonomisk
hushållning
inom
det
finansiella
perspektivet görs genom en sammanvägning av måluppfyllelsen i ekonomiperspektivet
i
kommunens
styrkort.
Sammantaget bedöms det finansiella
perspektivet att nå måluppfyllelse vid
årsskiftet. Fyra av fem målsättningar når
full måluppfyllelse.

Uppföljning av handlingsplaner för
målstyrning
Upprättande
av
handlingsplaner
för
målstyrning sker ned till avdelningsnivå i
de flesta förvaltningar.

Verksamhetsmässiga perspektivet
Bedömningen
av
god
ekonomisk
hushållning inom verksamhetsperspektivet
görs genom en sammanvägning av de fem
perspektiven;
medborgare,
samhällsomvandling, tillväxt och utveckling, intern
effektivitet och medarbetare. De flesta av
kommunens
verksamhetsmässiga
perspektiv bedöms nå delvis måluppfyllelse
på helåret. Samhällsomvandling ser i
dagsläget ut att nå hel måluppfyllelse.
Tillväxt och utveckling ser i dagsläget ut att
ej nå måluppfyllelse. Det beror till stor del
på minskade befolkningssiffror.

Utvärdering
ställning

av

Ekonomisk uppföljning
Uppföljning sker enligt beslutad process
och
rutin.
Fastställd
punkt
för
budgetuppföljning och avvikelse sker på
nämndernas sammanträden.
Uppföljning av styrelsens/nämndens
ärenden
Uppföljning sker enligt beslutad process
och rutin i nämnderna.
Uppföljning av revisionsrapporter
Uppföljning av revisionsrapporter sker
enligt beslutad process och rutin i
nämnderna.

ekonomisk

Uppföljning av reglementen
Uppföljning av styrelsens och nämndernas
reglemente sker enligt beslutade rutiner.

Kommunens ekonomiska ställning för år
2016 redogjordes för i årsredovisningen.
De händelser som påverkar kommunens
ställning mest under 2017 är lägre
avskrivningar som prognosticeras till 49,4
Mkr, ersättningar från LKAB motsvarande
1 888
Mkr
samt
engångsbidrag
för
flyktingverksamhet som uppgår till 7,5 Mkr.

Uppföljning av statsbidrag
Inventering och upprättande av rutiner
pågår i förvaltningarna.

Intern kontroll
Intern
kontroll
är
ett
system
för
uppföljning.
Uppföljningen
består
av
utvalda verksamhetsområden där bedömda
3
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Uppföljningar utifrån riskbedömning i
verksamheten

Uppföljningen kommer
årsredovisningen.

Kommunstyrelsen (KS):
Riskbedömningar
har
gjorts
inom
rekrytering
och
kompetensförsörjning,
samhällsomvandlingen, ensamkommande
barn
placerade
i
andra
kommuner,
boendeplatser för ensamkommande och
nyanlända
och
ekonomistyrning
av
statsbidrag.

Socialnämnden (SN):
Riskbedömningar har gjorts inom vård och
omsorg (organisation), funktionshinderområdet (individ och organisation), bistånd
(organisation), hemvård (organisation),
kvalitetssäkring
och
bemanning
(organisation), förvaltningsnivå (organisation).

Barn-, utbildning- och kulturnämnden
(BUOK):
Riskbedömningar
har
gjorts
inom
lärarbehörighet, samhällsomvandlingen och
vikariehantering.

Överförmyndarnämnden (ÖFN):
Riskbedömningar har gjorts inom felaktiga
årsräkningar och utbildningsinsatser. ÖFN
har genomfört utbildningsinsatser för vissa
ställföreträdare för att minska antalet
felaktiga årsräkningar.

Miljö-,
byggoch
räddningsnämnden
(MBR):
Riskbedömningar
har
gjorts
inom
redovisning av ärenden enligt fastställd
mall för ärendeuppföljning. MBR har inte
gjort
någon
uppföljning
av
internkontrollplanen till delårsrapporten.
Uppföljning intern kontroll

att

göras

till

Service- och tekniknämnden (SOT):
Riskbedömningar
har
gjorts
inom
delegationsordningar,
samhällsomvandlingen, avveckling/utveckling, kompetensförsörjning
och
mål
och
resurser.

KS

1. Uppföljning av uppsatta mål

BUoK

SN

SoT

MBR

*
*
*
*
*
*
*
*
*

2. Uppföljning av strategiska
planer och program
3. Uppföljning av handlingsplaner
för målstyrning
4. Ekonomisk uppföljning
5. Uppföljning av styrelsens/
nämndens ärenden
6. Uppföljning av
revisionsrapporter/ tillsyn
7. Uppföljning av reglementen
8. Uppföljning av statsbidrag
9. Uppföljningar utifrån
riskbedömning i verksamheten
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kommunala bolag. För att säkerställa att
uppföljning sker på likartat sätt följer
kommunstyrelsen upp alla mål två gånger
per år i delårsrapport och årsredovisning.
Nämndernas
och
styrelsernas
måluppfyllelse
sammanställs
till
ett
kommungemensamt resultat.

Måluppfyllelse för kommunen
Kommunerna ska i sin budget ta fram
särskilda mål och riktlinjer för en god
ekonomisk hushållning. God ekonomisk
hushållning innebär att såväl kommunens
finansiella som verksamhetsmässiga mål
uppnås,
att
verksamheten
bedrivs
långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt.
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en
utvärdering om målen för en god
ekonomisk hushållning har uppnåtts.

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

Gällivare kommun använder balanserade
styrkort som verktyg för särskilda mål och
riktlinjer för en god ekonomisk hushållning.
Styrningen utgår alltid från visionen som
beskriver ett framtida önskat läge för
kommunen. Grunden i de balanserade
styrkorten är perspektiven:
Verksamhetsperspektivet:
1. Medborgare – Kundperspektivet
2. Samhällsomvandling Samhällsomvandling
3. Tillväxt och utveckling – Innovation &
utvecklingsperspektivet
4. Intern effektivitet – Interna
processperspektivet
5. Medarbetare – Medarbetarperspektivet
Finansiella perspektivet:
6. Ekonomi – Finansiella perspektivet
Kommunägda bolag
De kommunägda bolagen är en del av den
kommunala verksamheten vilket innebär
att kommunen har ett lokalt regelverk för
bolagen som möjliggör för kommunen att
kontrollera och styra den kommunala
verksamheten i bolagsform. De dokument
som skapar detta lokala regelverk utgörs
av bolagsordning och ägardirektiv.
De mål som fullmäktige fastställt för den
kommunala verksamheten ska brytas ned
till ett ägardirektiv för respektive bolag.
Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla
uppsikt över hela kommunens samlade
verksamheter,
såväl
nämnder
som
5
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Samlad bedömning av måluppfyllelsen
januari – augusti

Medborgare

S.omvandling Tillväxt

Intern effektivitet Medarbetare

Kommunen
övergripande (KF)
Kommunstyrelsen
Barn, utbildning- och
kulturnämnden
Socialnämnden
Service- och
tekniknämnden
Miljö-, bygg- och
räddningsnämnden
Överförmyndarnämnden

*

*

Förklaringar till måluppfyllelsen:
= Helt uppfylld nivå
= Delvis uppfylld nivå
= Ej uppfylld nivå
* = Ej mätbar/ målsättningar saknas

6
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Medborgare
I en samlad bedömning är målsättningen
delvis uppfylld i perspektivet medborgare.

Mål

Mätinstrument

Kommentar

1. Ett jämlikt och
jämställt samhälle
med god folkhälsa.

1.1. GVE
Folkhälsopolitisk plan;
Öppna jämförelser
Folkhälsa; förbättrat
resultat.

•

1.1 Folkhälsotalet har
försämrats. Tre nya nyckeltal
har inkommit sedan senaste
mätningen. Folkhälsotalet
fastställs i årsredovisningen.
Bedömningen är att
mätinstrumentet kommer att
bli delvis uppfyllt.

•

1.2 Uppföljning sker en gång
per år till årsredovisningen.
Resultatet kan därmed inte
bedömas vid delårsrapporten.

•

1.3 Resultatet från 2017 års
undersökning blir tillgänglig till
årsredovisningen.

•

2.1 Integrationsplanen är
presenterad i de flesta
förvaltningars
ledningsgrupper.
Bedömningen är att planen
kommer att vara
implementerad under året.

•

3.1 Ett nytt miljöprogram
kommer att tas fram under
året. Tidigare miljöplan utgår.

•

3.2 Gällivare kommun har
försämrat resultatet på
miljörankingen från plats 153
(2016) till plats 187 (2017).

•

3.3 Öppna jämförelser Energi
och klimat har utgått.
Energiplanen kommer att utgå
from 2018.

•

4.1 SCB Medborgarundersökningen kommer att
genomföras under 2017.
Resultatet kan därmed inte
bedömas vid delårsrapporten.

•

4.2 Resultatet för 2017
kommer att redovisas hösten
2017.

•

4.3 Resultat kommer att
redovisas till
kommunfullmäktige till
årsredovisningen.

2. En väl
fungerande
integration.
3. En god miljö.
4. Väl fungerande
kommunala
verksamheter och
nöjda medborgare.

1.2 CEMR Europeiska
deklarationen för
jämställdhet; Öppna
jämförelser Jämställdhet;
förbättrat resultat.
* 1.3 GVE
Funktionshinderpolitiskt
program; Myndigheten för
delaktighet ”Kolla läget”;
förbättrat resultat.
2.1 Implementerad
integrationsplan.
3.1 GVE Miljöplan;
ökad måluppfyllelse.
3.2 Aktuell hållbarhets
kommunranking
(miljökommuner);
förbättrad placering i
rankingen.
* 3.3 GVE Energiplan;
Öppna jämförelser Energi
och klimat; förbättrat
resultat.
* 4.1 SCB
Medborgarundersökning;
förbättrat resultat.

Medborgare

*4.2 SKL ”Information till
alla?” webbmätning;
förbättrat resultat.
4.3 SKL Öppna
jämförelser skola,
socialtjänst; förbättrat
resultat.
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Befolkning
Befolkningen i Gällivare kommun minskade
med 23 personer till 17 933 st under det
första halvåret 2017 (scb.se).

Det planeras för ett nytt äldreboende på
nordvästra Repisvaara, med plats för ca 80
boende.
Förstudie
är
påbörjad
och
byggnation planeras pågå under 20182019 samt inflyttning i mars 2020.

Under första halvåret 2017 föddes 115
barn, tillsammans med antalet avlidna
bidrog detta till ett födelsenetto (antal
födda minus antal döda) på -18. Samma
period år 2016 föddes 87 barn och
födelsenettot uppgick till -21.

Detaljplanen har påbörjats för Vassara 10
som ska möjliggöra uppförande av ca 60
lägenheter
(stora
parkeringen
vid
kommunhuset).

Antal inflyttningar under första halvåret
2017 uppgick till 102 personer och antalet
utflyttningar var 134 personer. Samma
period år 2016 flyttade 303 personer till
kommunen och antal utflyttningar uppgick
till 368.

Utvecklingsplan
för
bostäder
vid
Sandviken/Vassaraträsk är framtagen, en
eventuell fortsättning och exploatering ska
föregås med kompletterade utredningar av
området.
Arbetet med att ta fram en detaljplan för
bostadsbyggande på Borgargatan nedanför
Församlingshemmet
är
påbörjat.
Markanvisningsavtal är skrivet med TN
Bygg.

Gällivare
kommun
har
ett
negativt
flyttningsnetto (antal inflyttade minus antal
utflyttade) under första halvåret som
uppgår till -32 personer. Under 2016 var
flyttningsnettot -39 personer under samma
period.

Arbete med att ta fram en detaljplan för del
av
Silfwerbrandshöjden
är
påbörjat.
Markanvisningsavtal är skrivet med Nivi
AB. Efter inkomna yttranden under
samrådet för detaljplanen reducerades
antalet hus. Tanken är att det blir sju
parhus
som
smälter
in
i befintlig
bostadsmiljö.

Befolkningsmässigt är Gällivare kommun
inne i en långsiktig negativ trend när det
gäller befolkningen. Sedan 1997 (20 år)
har kommunens befolkning endast ökat
under ett enskilt år vilket var 2013.
Prognosen för helåret pekar mot minskade
befolkningssiffror för 2017. Trenden är att
befolkningen minskar under kvartal 3 och
4.

TOP bostäder och LKAB bygger 22 nya
lägenheter med tillhörande carports på
Strömgatan i centrala Gällivare. Inflyttning
planeras till oktober 2017. Därtill planerar
TOP för fler nya lägenheter, bland annat
mittemot Circle K. Detaljplanen är påbörjad
för området och det planeras för ca 60 nya
lägenheter
med
tillhörande
parkeringsgarage. Planerad inflyttning är
hösten 2018.

Bostadsmarknad
Detaljplaner har påbörjats för Vägmästaren
samt del av Överläraren som ligger i
området
kring
Hedskolan
samt
”Granngårdstomten”. I dessa områden kan
det totalt rymmas ca 345 bostäder,
huvuddelen av dessa vid nuvarande
Granngården längs Norska vägen.

Försäljning av tomter för småhus på
Solbacken i Koskullskulle pågår, ett fåtal
finns kvar till försäljning.

Detaljplanerna för södra Repisvaara etapp
1 och 2 är antagna av kommunfullmäktige.
Dessutom pågår ett arbete tillsammans
med LKAB där man tittar på utformning av
Repisvaara nordost samt nordväst. Totalt
planeras det för cirka 1000 nya bostäder i
hela området.

Nya
lägenheter
byggs
Forsgårdsområdet. Nåiden
bygger
lägenheter för LKABs räkning.
8

på
62

DELÅRSRAPPORT 2017
Förvaltningsberättelse
Trettio kulturhus från Malmberget flyttas till
Koskullskulle sedan början av oktober. I en
andra etapp utreds förtätningsmöjligheter i
centrum där man tittar på en möjlig
placering av kulturhus.

bättre, mer jämlik och jämställd, folkhälsa
krävs ett fortsatt systematiskt arbete med
effektiva
insatser
inom
samtliga
förvaltningar riktade till hela befolkningen
men med fokus på att nå riktade grupper.

Kommunen för diskussioner med ett flertal
exploatörer som visat intresse för att bygga
bostäder i Gällivare. Dessutom pågår det
förhandlingar om köp av mark på fler
platser i samhället.

Integration
Implementeringen av integrationsplanen
fortsätter. Nätverk och information både
inom kommunen samt med föreningar/
organisationer har utökats. Kommunen är
skyldig att bosätta 61 personer under
2017. 15 av dem är bosatta. Kommunen
har kvar 4 personer att bosätta som varit
anvisade under 2016. Under våren har en
plan för 2 slussboenden arbetats fram och i
oktober börjar kommunen bosätta personer
i slussboende där anvisningstiden har
passerat.

Arbetsmarknad i Gällivare Kommun
Den 31 augusti 2017 uppgick den öppna
arbetslösheten i Gällivare kommun till 2,4
procent av befolkningen. Samma period
2016 var den 2,3 procent vilket innebär att
den
har
ökat
med
0,1
procent.
Ungdomsarbetslösheten
i
Gällivare
kommun har minskat från 3,4 procent till
2,5
procent
under
samma
period.
Riksgenomsnittet för öppet arbetslösa var
3,2 procent och i Norrbottens län låg
andelen på 2,7 procent (källa: ams.se).

Drygt 50% av de anvisningar kommunen
får för bosättning är ensamstående män.
Kommunen
har
framför
till
Migrationsverkets bosättningsenhet i Umeå
en önskan om att få anvisningar på fler
familjer samt kvinnor. Antalet anvisningar
på familjer har ökat.

Folkhälsa
Under perioden fram till och med 1 juni har
tre nya indikatorer inkommit (samtliga för
år 2016); barn 1-5 år inskrivna i förskolan,
MPR vaccinerade barn och regelbunden
behandling med sömn-/lugnande medel.
Fler barn skrivs in i förskolan i Gällivare
men antalet är fortsatt bland de 25 %
sämsta i riket. Andelen MPR vaccinerade
barn har sjunkit från att ha varit bland topp
25 % i landet till att ligga bland
kommunerna med lägst andel vaccinerade.
Kommunen fortsätter ha en låg andel män
och kvinnor som regelbundet behandlas
med sömn-/lugnande medel men andelen
som regelbundet behandlas har ökat bland
båda könen. Folkhälsotalet i sin helhet
fortsätter att ligga under riksgenomsnittet.
Det område där kommunen uppvisar
statistik som är sämre än genomsnittet är
inom områden knutna till levnadsvanor och
det gäller för båda könen. Inom området
psykisk
hälsa/trygghet
uppvisar
kommunens kvinnor och män statistik som
är bättre än genomsnittet i landet. För en

Det har under året kommit anhöriga barn
och familjer till redan kommunplacerade
personer. Under åren 2013 till augusti 2017
har 58 personer bosatt sig på egen hand i
kommunen.
Antalet
ensamkommande
barn
som
kommer
till
Sverige
minskar
och
kommunen har inte fått någon ny anvisning
efter
april.
Kommunen
har
32
ensamkommande boende på HVB och
stödboende. 14 barn har uppehållstillstånd.
10 barn blir 18 år under året. Det finns 12
ensamkommande på annan ort. Behovet av
HVB och stödboende minskar och en
översyn görs.
Arbetet med att kartlägga statliga medel
samt se över fördelning inom kommunen
har startas och en arbetsgrupp har tillsatts.

9
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Samhällsomvandling
Den samlade bedömningen av perspektivet
samhällsomvandling är att målen är helt
uppfyllda.

Samhällsomvandling

5. En god fysisk
planering
(bebyggelse, boende,
infrastruktur och
kommunikationer)
6. Nyttja
samhällsomvandlingen
för att förbättra
verksamheterna.

5.1 GVE ÖP, FÖP,
Utvecklingsplaner;
byggande sker utifrån de
kommunala beslutade
detaljplanerna/
strategidokumenten

•

5.1 De detaljplaner som
kommunen och LKAB har
rådighet över kommer med
största sannorlikhet att
genomföras under
planeringsperioden.

5.2
Bostadsförsörjningsplan;
uppföljning av framtagna
detaljplaner i förhållande
till
bostadsförsörjningsplanen.

•

5.2 Uppföljning av framtagna
detaljplaner sker inom ramen
för revidering av
bostadsförsörjningsplanen.

•

6.1 Effektmål kommer att tas
fram för alla
verksamhetslokaler gällande
samhällsomvandlingen. Mallar
och processer har tagits fram
för detta ändamål.

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

Utvecklingsplan är framtagen för Sandviken
och
antagen
av
kommunfullmäktige.
Detaljplaner för bostadsändamål för ca 160
bostäder har vunnit laga kraft under året
och detaljplaner för ytterligare drygt 400
bostäder är under framtagande.

Viktiga händelser under 2017
Arbetet
med
huvudtidplan
för
samhällsomvandlingen i samarbete med
LKAB uppdateras regelbundet och används
som en grund för resursplanering.
Byggandet
av
ett
nytt
vårdomsorgsboende,
Forsgläntan,
färdigställts under året.

och
har

Under 2017 har kommunen fortsatt arbetat
med att höja sin planberedskap och skapa
förutsättningar
för
bostadsbyggande
genom att ta fram detaljplaner för
bostäder.

Byggandet av Kunskapshuset har påbörjats
under året. Byggnaden kommer att
inrymma kommunens gymnasieskola samt
lärcentra för vuxna.

Framtidsplaner
Målet för samhällsomvandlingen är att
förverkliga Gällivare kommuns vision om
att bli ”En arktisk småstad i världsklass”.

Exploateringen av Repisvaara har fortsatt
under 2017, och kommunen har under året
släpp tomter till försäljning på Repisvaara
Södra, etapp 1.

Detaljplanen
för
ny
is-och
evenemangsarena har vunnit laga kraft.
Detta innebär att byggandet av den nya
arenan beräknas påbörjas kvartal 1 2018.

Programarbeten är påbörjade för en
friidrottshall samt ett multiaktivitetshus
som kommer att ha plats för bland annat
idrott, bad, dans, musik, teater och
bibliotek.

Beräknad byggstart
senareläggs.

Arbetet med första etappen av Sjöparkens
parkområde är påbörjat.
10
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Repisvaara Södra etapp 1 färdigställs och
anläggandet av etapp 2 påbörjas.

I det längre perspektivet ligger fortsatt
prioritering på att kontinuerligt skapa goda
förutsättningar för bostadsbyggande i form
av markberedskap, plan-beredskap samt
att planera för en god infrastruktur.

Programarbeten för ny förkola/skola samt
nytt
vård-och
omsorgsboende
på
Repisvaara skall påbörjas.

Tillväxt och utveckling
Den samlade bedömningen av perspektivet
tillväxt och utveckling är att målen är ej
uppfyllda.
7. Befolkningsökning med en positiv
inflyttning.
8. En
företagsvänlig
kommun som skapar
förutsättningar för ett
differentierat
näringsliv.
9. En attraktiv
arktisk friluftsort för
boende och
besökande.

7.1 SCB
Befolkningsstatistik;
positivt flyttnetto
(inflyttade-utflyttade).

•

7.1 Antal inflyttningar under
första halvåret 2017 uppgick
till 324 personer och antalet
utflyttningar var 337 personer.

7.2 SCB
Befolkningsstatistik;
positiv befolkningstillväxt
(total befolkning).

•

7.2 Befolkningen i Gällivare
kommun minskade med 23
personer till 17 933 st under
det första halvåret 2017.

8.1 Svenskt näringslivs
kommunranking;
förbättrad placering.

•

8.1 Gällivare har försämrat sig
25 placeringar mellan 20162017.

* 8.2 SKL INSIKT;
Förbättrade index.

•

8.2 INSIKTS-undersökningen
kommer att genomföras under
hösten 2017. Resultatet kan
därmed inte bedömas vid
delårsrapporten.

•

8.3 Differentieringen har ökat
mellan 2014-2015 (senaste
tillgängliga året). Andelen som
är anställda inom tillverkning
och utvinning har minskat
under jämförelseperioden till
förmån för andra
näringsgrenar.

•

9.1 Nyckeltalen i TEMrapporten är försämrade. Det
innebär att turismen
spenderade mindre pengar
under 2016 (senaste
statistiken). Men på fem år är
ökningen 25 procent.

•

9.2 SCB Medborgarundersökningen kommer att
genomföras under hösten
2017. Resultatet kan därmed
inte bedömas vid
delårsrapporten.

8.3 SCB SCB
Yrkesstatistik; ökad
differentiering.

Tillväxt och utveckling

9.1 Resurs TEMrapport; Förbättrade
nyckeltal för turism.
*9.2 SCB
Medborgarundersökning;
förbättrat resultat på
tilläggsfrågor (skoterleder,
skidspår, snöröjning,
isbanor).
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kommunen. Antalet övernattningar hos
släkt och vänner är fler än i alla
kommersiella boendeformer tillsammans.
Turismnäringen har minskat mellan 20152016. Ökningen på fem år är 25 procent.
Uppgifterna om turismnäringen släpar efter
och redovisas i maj året efter det
undersökta året.

Besöksnäringen/ turism
Gällivare har 6 st hotell, men dessa måste
betraktas som små eftersom det totalt
finns 327 rum och 526 bäddar på dessa.
Stugbyar och vandrarhem har tillsammans
cirka 400 bäddar. De sex campingplatserna
har totalt 500 platser. Övernattning i
fritidshus och hos släkt och vänner är den
boendeform
som är
klart
störst
i

Intern effektivitet
Den samlade bedömningen av perspektivet
Intern effektivitet är att målen är delvis uppfyllda.
10. Rätt service
till rätt kostnad
anpassad utifrån de
demografiska
förutsättningarna.

10.1 SKL Vad kostar
verksamheten; minskade
negativa
nettokostnadsavvikelser
från standardkostander/
rikskostnader.

•

10.1 Verksamheterna
grundskola inkl. förskoleklass,
gymnasieskola och
äldreomsorg visar på negativa
kostnadsavvikelser från
referenskostnaderna. Både
gymnasieskolan och
äldreomsorgen har minskat
sina negativa avvikelser.
Förskola inkl. öppen förskola,
fritidshem inkl. öppen
fritidsverksamhet och individ
och familjeomsorg har mindre
kostnader än beräknade
referenskostnader.

•

10.2 Resultatet på SKL:s
kommunens kvalitet i korthet
(ordinarie mått) har
försämrats mellan 2015-2016
(senaste mätningen).

Intern effektivitet

10.2 SKL Kommunens
kvalitet i korthet;
förbättrat resultat.

Vad kostar verksamheten
Den totala nettokostnadsavvikelsen har
minskat från 18,2 % till 14,9 % mellan
åren 2015 och 2016. Utvecklingen har sett
ut som följande i de olika delmodellerna, i
procentuell nettokostnadsavvikelse.

Grundskola inkl. förskoleklass
Ökad negativ kostnadsavvikelse
2015: 14,9 % 2016: 18,3 %
Gymnasieskola
Minskad negativ kostnadsavvikelse
2015: 28,4 % 2016: 26,2 %

Fritidshem inkl. öppen
fritidsverksamhet
Fortsatt men minskad positiv
kostnadsavvikelse
2015: -30,2 % 2016: -29,5 %

Individ- och familjeomsorg
Fortsatt men minskad positiv
kostnadsavvikelse
2015: -15,3 % 2016: -11,9 %

Förskola inkl. öppen förskola
Minskad negativ kostnadsavvikelse
2015: 2,5 % 2016: -6,6 %

Äldreomsorg
Minskad negativ kostnadsavvikelse
2015: 32,8 % 2016: 25,7 %
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Medarbetare
I en samlad bedömning är målsättningen
delvis uppfylld i perspektivet Medarbetare.
11. Friska, nöjda
och motiverade
medarbetare.

* 11.1 GVE
Medarbetarundersökning;
Medarbetarindex ökar.

12. En god
kompetensoch
personalförsörjning.

11.2 GVE Obligatorisk
sjukredovisning; Minskad
total sjukfrånvaro.
11.3 GVE Tillbud och
arbetsskador; minskat
antal tillbud och
arbetsskador.
12.1 GVE Riktlinjer för
kompetens- och
personalförsörjning: ökat
antal genomförda
åtgärder.

•

11.1 Nästa
medarbetarundersökning
kommer att genomföras under
hösten 2017.

•

11.2 Den totala sjukfrånvaron
fortsätter att minska under
januari-augusti. Den har
minskat från 7,4 (2015) till
7,1 (2016) till 6,7 (2017).

•

11.3 Tillbud och arbetskador
kommer att redovisas till
årsredovisningen.
Implementeringen av system
LISA kommer att ge en bättre
och mer tillförlitlig statistik.

•

12.1 Åtgärder enligt program
för kompetens- och
personalförsörjning redovisas
till årsredovisningen efter
uppföljningen av
förvaltningarnas insatser
under hösten.

•

12.2 Personalenheten ska
göra en uppföljning av
förvaltningarnas insatser
under hösten.
Rekryteringsarbetet sker i
förvaltningarna som är
anställande myndighet.

Medarbetare

12.2 GVE Uppsökande
verksamhet rekrytering;
uppsökande verksamhet
ökar.

Den politiska målsättningen i Gällivare
kommun
är
att
vara
en
attraktiv
arbetsgivare
och
verka
för
en
hälsofrämjande
organisation.
All
verksamhet ska vila på kommunens
gemensamma värdegrund och ledorden
Mångfald, Effektivitet, Nyskapande och
Attraktivitet.

Obligatorisk sjukredovisning
Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd
ordinarie arbetstid (alla månadsavlönade)
januari - augusti.
2015

2016

2017

7,4

7,1

6,7

42,5

41,2

36,2

upp till 29 år

6,3

5,1

5,6

30-49 år

7,8

7,8

7,4

Över 50 år

7,2

7,1

6,5

Kvinnor

8,0

8,0

7,6

Män

4,2

3,9

3,6

Total
sjukfrånvaro
– varav långtidssjukfrånvaro *

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

Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd
ordinarie arbetstid uppdelat per förvaltning,
januari - augusti.
Förvaltning
2015 2016 2017
Barn- utbildning
och
6,5
5,4
5,3
kulturförvaltning
en
Kommunlednings
5,2
3,6
2,5
-kontoret
Service- och
teknikförvaltning
3,2
4,3
3,6
en
Socialförvaltning
9,4
9,4
9,1
en
Miljö-, Bygg- och
Räddningsförvalt
4,3
ningen
Sjukfrånvaron redovisas ej på
förvaltningar med färre än 20 anställda

2016

2017

Kvinnor

1171

1184

1165

256

269

275

1427

1453

1441

390

384

385

KLK

81

79

83

MBR

12

11

35

Sam

10

16

16

Soc

736

769

750

Män
Totalt
Omräknat till
årsarbetare*
BUoK

SoT
Totalt

160

158

138

1389

1417

1407

306

352

Årsarbetare

258

288

339

Årsarbetare*
209
209
194
*Med årsarbetare avses del- och
heltidsanställningar omräknat till heltider.

80,8 procent av de tillsvidareanställda
medarbetarna är kvinnor, något lägre än
2016. Antalet tillsvidareanställda i Gällivare
kommun har minskat med 12 personer
jämför med 31 augusti 2016.
Gällivare kommun hade totalt 1940
årsarbetare (tillsvidare- och tidsbegränsade
anställningar 2017-08-31 och timanställda
för januari - augusti 2017). Det är en
ökning med 26 årsarbetare jämfört med
samma tid 2016.
100 medarbetare var deltidsanställda vilket
är en minskning med 14 personer jämfört
med augusti 2016. Av antalet kvinnor
arbetar 7,9 % deltid, av antalet män
arbetar 2,9 % deltid. Det innebär en
minskning med 0,6 procentenheter bland
kvinnorna och en minskning med 1,5
procentenheter bland männen jämfört med
samma period 2016.

Anställningar per 31 augusti
2015

279

Timanställda

Under våren har ny företagshälsovård
upphandlats och Adviva företagshälsa fick
fortsätta med uppdraget i Gällivare
kommun.
Personalenheten
har
kontinuerliga
uppföljningsträffar
med
företagshälsan för att kartlägga hälsoläget
och utveckla vårt samarbete. Gällivare
kommun har också under sommaren blivit
utvalda att ingå i etapp två i ett projekt
med SKL för att kartlägga sjukfrånvaron i
kommunen. Under hösten kommer beslut
tas om Gällivare kommun även ska ingå i
etapp tre i projektet.
Tillsvidareanställda

Personer

Genomsnittlig
sysselsättnings
grad

2015

2016

BUoK

97,0

97,0

96,2

KLK

98,5

98,8

98,8

Soc

96,9

97,5

98,0

SoT

98,5

98,0

MBR
Totalt

14

2017

98,6
100,0

97,2

97,5

97,6
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Ekonomi
I en samlad bedömning är målsättningen
helt uppfylld i perspektivet Ekonomi.
13.
Underhållsskulder
gällande fastigheter,
anläggningar, vägar,
vatten och avlopp ska
minska.

Balans mellan utgifter och
inkomster:

•

13.1 GVE Resultatet
ska minst motsvara 1 %
av skatter och bidrag
(exklusive synnerliga skäl
– samhällsomvandling).

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

•

13.2 GVE Riktlinjerna
för god ekonomisk
hushållning gällande
resultatutjämningsreserven
ska följas.

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

•

13.3 Kommunalskatten
kommer vara oförändrad
under året.

•

13.4 Finansieringen av
investeringar bedöms över en
rullande femårsperiod ske
med egna medel år 2017.
Lönsamma investeringar
redovisas i volym och tid för
när de blir lönsamma.

•

13.5 Det finns inte tillräckligt
med ekonomiska medel för att
göra underhåll med avsikt att
minska underhållsskulden och
samtligt upprätthålla nivån för
året. Avvecklingen av
Malmberget har ännu inte
gjort i så stor utsträckning att
den totala underhållsskulden
minskar.

13.3 GVE Oförändrad
utdebitering av
kommunalskatt under
planperioden (22,55 %).
Investeringar/
finansieringar:

Ekonomi

13.4 GVE
Finansieringen av
investeringar ska över en
rullande femårsperiod ske
med egna medel.
Verksamhetsmässiga
och/eller ekonomiskt
lönsamma investeringar
kan finansieras med lånade
medel. Lönsamma
investeringar ska redovisas
i volym och tid för när de
blir lönsamma.
13.5 Underhållsskulder
gällande fastigheter,
anläggningar, vägar,
vatten och avlopp ska
minska.

Nämndernas
avvikelse
mot
budget
förväntas
uppgå
till
1,0
Mkr.
Avskrivningarna visar en positiv avvikelse
motsvarande 6,3 Mkr och skatte- och
bidragsintäkter visar en förbättring med
3,0 Mkr.

Prognos för helåret
Gällivare kommuns resultat för 2017
förväntas uppgå till 1 887 Mkr. Under 2017
har bland annat överlåtelsen till LKAB
gällande verksamhetslokaler genomförts.
Samhällsomvandlingen förväntas påverka
kommunens resultat med 1 890 Mkr under
helår 2017.
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Prognos för balanskravsresultat
Prognosen för årets balanskravsresultat
uppgår till -9 Mkr.

Driftredovisning per nämnd/ styrelse
Tabellen nedan visar utfall, avvikelse och
prognos för kommunens styrelse och
nämnder med specificering av hur mycket
som beror på samhällsomvandlingen.

Driftredovisning per nämnd/styrelse
Nämnd/styrelse
Fullmäktige

Intäkt

Utfall 2016-08
Kostnad

Periodens Periodens
budget
avvikelse

Netto

Intäkt

Utfall 2017-08
Kostnad

Periodens
budget

Netto

Periodens
avvikelse

Budget

Prognos 2017
Prognos

Avvik.

-3

906

903

893

-10

0

970

970

893

-77

1 340

1 340

Revision

0

634

634

1 183

549

0

942

942

1 183

241

1 775

1 775

0
0

Valnämnd

0

4

4

32

28

0

17

17

32

15

48

48

0

Överförmyndare

-695

1 419

724

822

98

-990

1 786

797

826

29

1 240

1 240

0

Kommunstyrelse

-34 405

90 306

55 901

59 368

3 466

-32 833

85 407

52 574

56 509

3 935

84 892

81 941

2 951

- varav Samhällsbygnad

-8 610

9 705

1 095

2 220

1 125

-9 396

11 139

1 743

2 227

484

3 316

2 759

557

Miljö- och byggnämnd

-5 481

4 814

-666

2 889

3 555

-7 477

19 372

11 895

15 618

3 723

23 495

20 525

2 970

-1 661

62 929

61 268

61 899

631

-1 241

64 699

63 458

63 878

420

95 855

95 855

0

-92 301

154 916

62 615

59 390

-3 224

-94 828

141 214

46 385

49 474

3 089

80 638

80 538

100

LKF/GVE kommun
Service- och Teknikn, skatte
Service- o Teknikn, VA

-39 644

28 466

-11 178

-4 266

6 912

-37 697

29 986

-7 711

-4 284

3 427

0

0

0

Service- o Teknikn, avfall

-22 143

18 958

-3 185

-1 541

1 644

-23 325

17 003

-6 322

-2 203

4 120

0

0

0
-5 068

Barn-/utbildn/Kulturn.

-27 435

222 538

195 102

193 708

-1 394

-29 480

232 487

203 007

198 777

-4 230

303 105

308 173

Socialnämnd

-100 825

415 637

314 811

306 361

-8 450

-86 127

401 208

315 081

316 499

1 418

477 145

477 145

0

Kommungemensamma

-119 219

68 740

-50 480

21 265

71 745

-1 966 881

58 389 -1 908 492

13 594

1 922 086

20 399 -1 863 354

1 883 753

Avskrivningar
Summa verksamheter
Finans

-573

29 469

28 896

34 168

5 272

-812

-444 385

1 099 735

655 350

736 173

80 823

-2 281 691

30 815

37 158

6 342

55 759

49 441

6 319

1 085 107 -1 196 584

31 627

747 953

1 944 537

1 145 691

-745 334

1 891 025

-2 700

-4 100

151

-3 950

-3 798

151

-2 828

586

-2 242

-1 799

443

-3 067

367

-741 926

0

-741 926

-748 307

-6 382

-757 972

0

-757 972

-756 476

1 496

-1 135 168 -1 138 199

3 031

Summa totalt inkl Samhällsomvandling
-1 190 411

1 085 694 -1 956 797

7 823 -1 886 600

1 894 423

Skatter/statsbidrag,+fastighetsavg

1 099 886

-90 525

-15 933

74 592

-3 042 491

-64 355

23 971

-40 383

-5

40 378

-1 911 014

Summa totalt exl Samhällsomvandling
-1 126 056

1 075 914

-50 141

-15 928

Samhällsomvandling

-10 322

1 946 475

23 141

-1 887 873

3

1 887 876

34 214 -1 131 477 1 062 553

-68 924

-10 325

58 599

4 -1 887 589 1 887 593
7 819

989

6 830

Inkl kapital kostnader
Avskrivningar av finansiell leasing ingår i Service och teknik nämnden med belopp 2 ,068 mkr.

Nytt snöröjningsavtal är tecknat för en 2års period med optionsår. Det är en
totalentreprenad med funktionsansvar, fast
pris samt högre uppföljningskrav.

Nämndernas och styrelsens prognoser
Service- och tekniknämnden: +100 tkr
Självrisken för vattenskadan i Gällivare
simhall har reglerats.

Till följd av befintligt belysningssystems
stora driftstörningar kommer ett nytt
system att köpas in under 2017 för att
säkerställa driften.

Tidigarelagt öppnande av Tallbacka IP till
en kostnad av ca 400 tkr vilket inte är
budgeterad.
Arbetsmarknadsenheten
rekvirerar
månatligen
statligt
bidrag
från
Arbetsförmedlingen.
Eftersläpningar
av
intäkter på två till tre månader.

Prognosen för året tyder på ett positivt
resultat.
Riktad
informationskampanj
genomförs för infrastuktursatsningarna och
det pågår ständigt förbättringar och
undersökningar för att utveckla servicen till
medborgarna.

En kartläggning pågår avseende behov av
upprustning
av
lekplatser.
Under
sommaren anlades en pop-up park i
centrum.

Barn- utbilning och kulturnämnden:
- 5 068 tkr
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har
ett beräknat underskott på 5 068 tkr.
Underskottet förklaras bland annat av
kostnader
för
fasta
vikarier
inom
grundskolan utöver budgetram, stor del
resurser utöver ram inom både förskola
och grundskola samt att antalet barn och
elever ökat inom verksamheterna.

Gallring av tätortsnära skog pågår enligt
plan.
Arkeologisk undersökning är gjord i
Sandviken,
enligt
föreläggande
från
Länsstyrelsen. Kostnaden för
undersökningen var 134 tkr.
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Kostenheten har en stor avvikelse pga ökat
barnantal samt förväntas behöva byta ut
maskinparken.

Finansnetto
Resultatet från finansiella poster förväntas
uppgå till 3,1 Mkr (4,7 Mkr) vid årsslutet,
vilket är 0,4 Mkr högre än budgeterat.

Socialnämnden: 0 tkr
Avdelning för vård och omsorg har
implementerat det strategiska uppdraget
6.0,
effektiv
personalplanering
med
brukarfokus, vilket resulterat i att den
negativa kostnadsökningen på särskilda
boenden har kunnat brytas.

Skatter och Statsbidrag
Prognosen för året är 3,0 Mkr bättre än
budgeterat, huvudsakligen beroende på
den preliminära slutavräkningen för 2016
och 2017 gällande skatteintäkter samt att
intäkter för flyktingmedel är inräknade i
prognosen för 2017.

Avdelning för bistånd har genomfört
omorganisation inom integrationsenheten
för att i tid möta neddragningen av den
statliga ersättningen från juli 2017.

Pensionskostnader
Pensionskostnaderna förväntas uppgå till
66,8 Mkr (64,7 Mkr), vilket är 0,6 Mkr
mindre än budgeterat.

Avdelning för funktionshinder ingår endast
delvis i de strategiska uppdraget 6.0 men
det utvecklingsarbetet som pågått inom
förvaltningen har redan gett en oförväntad
sidoeffekt i minskade personalkostnader.

Pensionsförpliktelser
Pensionsskulden
inklusive
ansvarsförbindelser och löneskatt beräknas enligt
prognos vid årets slut uppgå till 469,2 Mkr,
vilket är en minskning med 10,4 Mkr från
2016-12-31.

Miljö- bygg och räddningsnämnden:
+2 970 tkr
Fler och större bygglov än förväntat i
kombination med snabb handläggning av
ärenden medför positiva prognoser för
byggsidan. Genom sjukskriven inspektör
samt
en
tillfällig
omfördelning
av
arbetsuppgifter medför en positiv prognos
gällande intäkter/kostnader för miljösidan.
Nackdelen är att all tillsyn inte kommer
hinnas med under 2017. De årliga
tillsynerna är ännu inte fakturerade.

Jämförelsestörandeposter
Jämförelsestörande poster uppgår netto till
1 886,3 Mkr vilket beror på ersättningar
och realisationsvinster i samband med
samhällsomvandlingen.

Kommunstyrelsen: +2 951 tkr
Kommunstyrelsen uppvisar ett överskott på
2 951 tkr. Det beror till stor del av
oförbrukade medel för sociala investeringar
samt på personalsocial verksamhet och
företagshälsovård. Kollektivtrafiken visar
underskott
p.g.a.
justering
av
finansieringsbidrag samt indexreglering.
Samhällsbyggnadsförvaltningen visar ett
överskott under perioden.
Avskrivningar
Prognosen för avskrivningarna är drygt 6,3
Mkr lägre än budgeterat. Utfallet förväntas
bli 49,4 Mkr för helåret (46,3 Mkr).
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Investeringsredovisning
Tabellen nedan visar utfall och prognos för
styrelsens och nämndernas investeringsredovisning.

Av
ej
upparbetade
medel,
enligt
prognosen, uppgår 417 Mkr investeringar
kopplade till samhällsomvandlingen och 31
Mkr avser fiberutbyggnadsprojektet. 79 %
av alla projekten är färdigställda eller pågår
per sista augusti.

Av budgeten på 973,2 Mkr så förväntas
496 Mkr användas under 2017. Till och
med augusti är 192,3 Mkr förbrukat. Några
av de
större
investeringarna under
perioden är helikopterplattan vid Lapland
Airport som uppgår till 27,4 Mkr,
Kunskapshuset motsvarande 37,6 Mkr och
Forsgläntan som invigdes under våren där
årets utgift hittills uppgår till 15,7 Mkr.
Totalt
har
investeringar
mot
samhällsomvandlingen genomförts för 83,7
Mkr under perioden.

Service- och teknikförvaltningens skattefinansierade verksamhet väntas upparbeta
84 % av budgeten på 229,4 Mkr.
Investeringar pågår i huvudsak enligt plan.
Barnutbildning
och
kulturnämnden
förväntas inte upparbeta tilldelad budget på
2,1 Mkr på grund av förseningar i
projekten.

Övriga större investeringar som pågår är
förändringar
i
skolstrukturen
och
områdesvisa satsningar.

Socialnämnden förväntas upparbeta 63 %
av budgeten på 6,3 Mkr beroende på
förseningar i två pågående projekt.

Investeringsredovisning per nämnd/styrelse, tkr
Utfall 2016-08
Nämnd/styrelse/utskott
Investeringsreserv
Kommunstyrelsen
Samhällsbygnad
Miljö- och byggnämnd
Service- o tekniknämnd Skatte
Service- o tekniknämnd VA
Service- o tekniknämnd Avfall

Budget

Utfall 2017-08

Redov. AvvikelseBudget

4 665

0

4 665

1 943

5 774

2 909

2 865

44 232

293 439 146 569 146 870

428 578

Prognos 2017

Redov. AvvikelseBudget
2 915

Prognos

Avvikelse

0

1 943

0

2 915

5 272

38 961

66 375

32 679

33 696

83 700 344 878

643 124

225 566

417 558

0

0

0

2 932

0

2 932

4 400

4 400

0

122 475

42 834

79 641

152 898

88 829

64 069

229 439

192 556

36 883

12 764

9 573

3 191

12 088

9 277

2 811

18 140

34 077

-15 937
-2 238

326

1 706

-1 380

326

2 457

-2 132

489

2 727

Barn-/Utbildn/Kulturnämnd

3 903

4 538

-635

1 390

0

1 390

2 086

40

2 046

Socialnämnd

6 139

2 547

3 592

4 184

2 737

1 447

6 279

3 937

2 342

449 485 210 675 238 809

648 572

192 272 456 300

973 247

495 982

477 265

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

Sammanställd redovisning
Delar av den kommunala verksamheten
bedrivs i bolagsform. Koncernen Gällivare
kommun består, förutom kommunen själv,
av fem bolag. Dessa är TOP bostäder AB,
Gällivare Energi AB, Gojan 1 & 14 AB,
Matlaget i Gällivare AB (60 %) och AB
Malmfältens kraftverk (50 %). Belopp inom
parentes avser ägarandel i procent.

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

Kommunens samlade verksamhet
Kommunkoncernen

Kommunala uppdragstagare

Kommunens nämnder

Kommunens koncernföretag

Kommunfullmäktige
Revision
Kommunstyrelsen
Miljö-Bygg och räddningsnämnden
S ervice- och tekniknämnden
Barn-,utbildnings- och
kulturnämnden
S ocialnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden

Top Bostäder AB
100%
Gällivare Energi AB
100%
Gojan 1 & 14 AB
100%
Matlaget i Gällivare AB
60%
Malmfältens kraftverk AB 50%

Periodens resultat och god ekonomisk
hushållning

S amägda företag utan
betydande inflytande

Kommunala
entreprenader

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

Lapplands kommunalförbund

Gällivare Energi AB
Resultatet för perioden är bättre jämfört
med 2016 beroende på något större
försäljning
samt
lägre
bränsle
och
driftkostnader. Ett något bättre elpris
förbättrar intäkterna något trots en lägre
produktion.
Samtidigt
har
elcertifikatpriserna varit historiskt låga
vilket dels ger en mycket låg intäkt samt
en bokförd nedskrivning av lagret på 6 mkr
under perioden. Årets intjänade säljs
fortlöpande. Bränslekostnaderna är något
lägre detta år utifrån aktuell bränslemix
med lägre utsläppskostnader. Negativ ränta
höjer kostnaden för räntederivaten och
därmed
ökar
företagets
totala
räntekostnad. Förra årets förtidslösta
derivat har reducerat kostnaden med 4 mkr
för
perioden.
Ej
återbesatta
pensionsavgångar
har
reducerat
personalkostnader för perioden. Dock
påverkar
ökade
pensionskostnader
beräknad helårskostnad negativt.

Topbostäder AB
Resultatet för perioden överstiger budget
med drygt 5 mkr och av detta är närmare 2
mkr
ersättningar
som
härrörs
från
samhällsomvandlingen.
Prognosen
för
helåret 2017 visar ett mindre överskott på
1,9 mkr. Soliditeten är stabil och ligger på
25,35%. Kassalikviditeten har sjunkit från
årsskiftet
och
stannar
på
18,76%.
Investeringar under perioden har gjorts
med 20 mkr och detta förklarar till stor del
den lägre likviditeten.
Avsiktsförklaring, mellan TOP Bostäder och
LKAB, avseende samhällsomvandlingen har
undertecknats.
Av planerad nybyggnation är ca 170
lägenheter ett nettotillskot till bostadskön.
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berörs till Gällivare kommun med anledning
av den samhällsomvandling som pågår.
Åtgärder utifrån underhållsplanen kommer
att genomföras.

Två faktorer som kan påverka resultatet
både negativt och positivt är priset på
elcertifikat och försäljningen i november
och
december.
Därtill
har
vi
en
återbetalning
av
tidigare
inbetald
energiskatt på 5 mkr som förbättrar
resultatet på helåret. Ett troligt resultat för
helåret kan vara 13 mkr. Dock finns flera
faktorer som kan påverka resultatet.
Bolaget arbetar aktivt med att säkerställa
intäkten för årets elcertifikat.

Matlaget i Gällivare AB
Bolaget höjde måltidspriser inför 2017 efter
2
år
utan
någon
höjning.
Högre
livsmedelskostnader
än
beräknat.
Personalkostnader för utbildningsinsattser
och nyrekryteringar har ökat jämfört med
tidigare
år.
Kostnaderna
för
produktionsköket är svåra att förutse och
produktionen är igång varje dag året om.
Vilket kräver ett ständigt underhåll och
uppdateringar
av
programvaror.
Reparationer och service måste oftast
göras direkt och utan framförhållning och
planering för att hålla produktionen
rullande. Matlaget i Gällivare AB levererar
ca 925 000 portioner per år. En ny
transportupphandling görs under året
beräknas klar i slutet av september.

Investeringar uppgående till drygt 12 mkr
har gjorts under perioden. Merparten är
färdigställande av ledning och undercentral
i Koskullskulle. Även installationerna i
kulturhusen har fortsatt med de nya husen.
Årets totala investeringar kan komma att
uppgå till ca 15 miljoner kronor.
Fjärrvärmeprojekten,
främst
på
Repisvaara,
kommer
fortlöpa
under
vintermånaderna för att säkerställa värme
till de nya bostadsområdena.
Förhandlingarna med LKAB angående
skadeersättningen för fjärrvärmebortfallet i
Malmberget fortsätter.
Gojan 1 & 14 AB
Eftersom det är första året som bolaget ägs
av
Gällivare
kommun
finns
inga
jämförelsesiffror från 2016. Resultatet för
perioden visar ett överskott och prognosen
för året beräknas bli 0,6 tkr.
I
prognosen
finns
kostnaden
för
upprättande av en underhållsplan för
fastigheterna. Underhållsplanen kommer
att ligga till grund för kommande
investeringar
och
prioriteringar
av
underhåll.
Vakanserna för bolaget per 170831 är
59,4 % för lokaler och 0 % för bostäder. I
prognosen är det antaget att vakanser
kvarstår året ut.
Planer håller på att utarbetas kring hur
nybyggnationen av multiaktivitetshuset i
centrum påverkar bolaget. Under 2018
kommer åtgärder att genomföras för att
möjliggöra en försäljning av de delar som
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Exl samhällsomvandling
Kommunen
Samhällsexl samhälls- omvandling
omvandling
Budget
Prognos
Avvikelse
Utfall
Utfall
Utfall
helår
helår
helår
2016-08-31
2017-08-31 2017-08-31
2017
2017
2017
316 309
241 130
1 911 014
373 808
373 808
0
39 759
1 886 293
0
0
-941 915
-898 322
-23 141 -1 463 736 -1 466 622
-2 886
0
0
0
0
0
0
-29 744
-33 863
0
-55 759
-49 441
6 318

Kommunen
Resultaträkning
(tkr)
Intäkter
- Varav jmfstörande intäkter*

Kostnader
- Varav jmfstörande kostnader*

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämning
Finansiella intäkter
- Varav jmfstörande fin.intäkter*

Finansiella kostnader
- Varav jmfstörande fin.kostnader*
Periodens/årets resultat

Utfall
2017-08-31
2 152 144
1 886 293
-921 463
0
-33 863
1 196 818
692 049

-655 350
675 560

-691 055
692 049

65 923
2 828
0
-821

66 366
4 100
0
-151

65 923
2 828
0
-821

0
0
0
0

100 124
3 000
0
-300

1 956 797

90 525

68 924

1 887 873

-7 819

2017-08

2016-08

13 672
257 240
1 615 381
1 886 293

39 759
0
0
39 759

*Not Jämförelsestörande poster
Intäkter
LKAB ersättning Forsgläntan
LKAB ersättning verksamhetslokaler
Realisationsvinst
Summa jämförelsestörande poster

1 887 873 -1 145 687 -1 142 255
0 1 035 044 1 038 092

Upplysningar:
Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.
Kommunen har tillämpat RKR rekommendation 22 delårsrapport.
Sammanställd redovisning
Koncern
Resultaträkning
(tkr)
Intäkter
- Varav jmfstörande intäkter

Kostnader
- Varav jmfstörande kostnader

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämning
Finansiella intäkter
- Varav jmfstörande fin.intäkter

Finansiella kostnader
Periodens/årets resultat

Utfall
2017-08-31
2 256 543
1 886 293
-984 691
0
-55 244

Utfall
2016-08-31
439 197
39 759
-1 006 199
0
-50 083

Budget
helår
2017
660 935
0
-1 690 928
0
-86 461

Prognos
Utfall
helår
helår
2017
2016
670 163
613 827
0
72 228
-1 696 432 -1 526 506
0
0
-82 463
-101 893

1 216 608
692 049

-617 085
675 560

-1 116 454
1 035 044

-1 108 732 -1 014 572
1 038 092 1 016 730

65 923
1 261
0
-10 456

66 366
2 593
0
-15 839

100 124
3 202
0
-25 499

100 107
3 547
0
-17 940

104 653
3 096
0
-79 383

1 965 384

111 594

-3 583

15 074

30 525
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Utfall
helår
2016
452 606
72 228
-1 435 425
0
-47 955

3 432
3 048

-1 030 774
1 016 730

100 107
3 367
0
-300

-17
367
0
0

104 653
5 340
0
-35 575
-35 000

-989

6 830

60 375
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Gällivare Energi AB
Resultat för 2017-08
843 tkr
Inga förändrade redovisningsprinciper har tillämpats jmf förra året dock har avskrivningstiden för
ledningsnätet ändrats från 30 till 40 år
En kallare inledning på året jmf 2015 innebär en högre intäkt dock har priset på el och elcertifikat
varit låga
En högre försäljning i början av året innebär ökade kostnader för bränsle och skatter
Intäkterna följer säsongvariationerna vilket innebär att tom augusti har det sålts förhållandevis lite
medan de fasta kostnaderna har varit lika stora varje månad. Samtidigt har verksamheten haft
visst underhåll och reparationsarbete under barmarksperioden.
Amorteringarna har skett i samma omfattning som tidigare år. En låg nivå på investeringarna tom augusti
månad En förbrukning från oljelagret har skett vilket minskar lagernivån.
Priset på erhållna elcertifikat har varit lågt under våren och en stor nedskrivning av lagret har därför gjort
inom den aktuella perioden och då påverkas hela det innestående lagret. Ny värdering görs till årsskiftet.
Den negativa räntan innebär att kostnaden för våra swapar ökar markant vilket vi bedömer kommer att
kvarstå under resten av året. Leasingkostnaden blir lägre med negativ ränta.
Top Bostäder AB
Resultat för 2017-08
9 282 tkr
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens
allmänna råd.
I det redovisade resultatet för perioden ingår klimatvariationer avseende taxekostnader som
framförallt påverkar el- och värmeförbrukningen.
Taxekostnaden uppgår till drygt 1/3 av samtliga kostnader och har därmed en stor påverkan
på resultatet.
Matlaget i Gällivare AB
Resultat för 2017-08
-93 tkr
Samma redovisningsprincip har använts i delårsrapportern som i den senaste årsredovisningen.
Inga säsongsvariationer har påverkat verksamheten.
Inga jämförelsestörande eller extraordinära poster påverkar balans- eller resultatrapport.
Förändring i ansvarsförbindelser har ej skett efter räkenskapsårets början.
Mer upplysningar finns i förvaltningsberättelsen.

Gojan 1&14 AB
Resultat för 2017-08
513 tkr
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens
allmänna råd.
Inga jämförelsestörande eller extraordinära poster påverkar balans- eller resultatrapport.
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Gällivare kommun och förvärvades 2017-05-02
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Balansräkning
Sammanställd redovisning
Balansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
- därav perioden/årets resultat
Avsättningar för pensioner
Övriga avsättningar
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

Kommun
Koncern
Utfall 2017-08 Utfall 2016-12 Utfall 2017-08 Utfall 2016-12
0
1 319 319
144 910
1 464 230
1 196
1 891 329
0
390 989
2 283 514
3 747 743

0
1 191 042
96 961
1 288 003
1 227
125 538
0
407 586
534 352
1 822 355

28 491
2 111 295
108 253
2 248 040
19 536
1 907 248
0
403 584
2 330 369
4 578 408

554
1 914 928
83 419
1 998 901
24 256
143 949
0
418 986
587 191
2 586 092

-3 265 562
-1 956 797
-25 604
-12 931
-38 536
-114 185
-329 460
-443 645

-1 308 765
-60 375
-25 604
-12 782
-38 386
-105 484
-369 719
-475 203

-3 426 206
-1 967 492
-27 952
-15 110
-43 062
-719 280
-389 859
-1 109 140

-1 399 563
-118 903
-28 052
-14 960
-43 013
-764 048
-379 468
-1 143 516

-3 747 743

-1 822 355

-4 578 408

-2 586 092
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Verksamhetsberättelse

Kommunfullmäktige
Ordförande: Margareta Henriksson (Ns)
Antal ledamöter: 41 st
Driftsanalys
Periodens resultat för kommunfullmäktige
uppvisar
ett
mindre
underskott.
Helårsprognosen beräknas sluta på noll.

Viktiga händelser under perioden
Under januari månad beslutade fullmäktige
att anta nämndernas och kommunstyrelsens
presentationer av verksamhetsplaner för
2017-2019.

Driftredovisning (tkr)

Under februari månad beslutade fullmäktige
att anta ett funktionshinderpolitiskt program
för Gällivare kommun gällande för åren
2017-2019.

Exkl. kapitalkostnader

Intäkter

Under mars månad beslutade fullmäktige
bl.a. att anta Gällivare Energi AB:s, TOP
bostäder AB:s och Matlaget i Gällivare AB:s
redovisningar av verksamhetsplaner 20172019. Fullmäktige beslutade även att anta
detaljplan
för
kvarteret
Nya
skolan,
fastigheterna
Nya
skolan
6
och
7,
Kunskapshuset. Vidare fastställde fullmäktige
Näringslivsstrategi för Gällivare kommun
2017-2020.
Under april månad beslutade fullmäktige bl.a.
att godkänna förvärvet av fastigheterna
Gojan 1, Gojan 14 och Gojan 15 genom att
förvärva samtliga aktier i fastighetsbolaget
för en köpeskilling om femtiotremiljoner (53
000 000) kronor.
Under maj månad beslutade fullmäktige att
hos länsstyrelsen i Norrbottens län begära
fastställande av nya valdistrikt. Vidare
beslutade
fullmäktige
att
fastställa
Landsbygdsstrategi för Gällivare kommun
2017-2020.
Under juni månad beslutade fullmäktige att
anta Gällivare kommuns budget för åren
2018-2020. Vidare beslutade fullmäktige att
anta detaljplan för Vägmästaren 1 samt del
av Gällivare 76:1, friidrottsarena och
bostäder.

24

Utfall
2016-08

Utfall
2017-08

Utfall
2016-12

Prognos
2017-12

-3

0

-3

Personalkostnader

766

757

1 094

0

Övriga kostnader

140

213

198

250

Resultat

903

970

1 289

1 340

Netto driftbudget

893

893

1 340

1 340

Budgetavvikelse

-10

-77

51

0

1 090

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

Revisionen
Ordförande: Tommy Nyström
Antal ledamöter: 5
Periodens viktigaste händelser
Revisorernas
planerade
granskningsinsatser fastställs årligen i en
revisionsplan. Granskningsinsatser som
genomförs eller planeras för revisionsåret
2017 är fram till 2017-08-31 följande;

Driftanalys
En
viss
avvikelse
finns
inom
driftbudgetredovisningen per 2017-08-31.
Revisionsåret 2017 löper dock fram till
revisionsberättelsens
avlämnade
i
mars/april
2017,
och
ett
intensivt
granskningsarbete kommer att bedrivas
under resten av året varför en 0-prognos
för helåret bedöms rimlig.

1. LSS-verksamheten; uppföljande
granskning
2. Motionsberedning m m
3. Områdesvisa infrastruktursatsningar
(ev)
4. Räddningstjänstverksamheten
5. Effektivt IT-stöd
6. Avfallshantering (ev
7. Integration i grundskolan
8. Skolhälsovården/elevhälsan; förstudie
9. Samverkansgranskning avs omsorgen
för psykiskt funktionshindrade
10.Löpande granskning/uppföljande
nämndsmöten/möten med Kf:s
presidium mm
11.Delårsrapport
12.Ks och nämndernas ansvarsutövande
13.Årsredovisning
14.Lekmannarevision av de kommunala
bolagen
15.Verksamhetsbesök

Driftredovisning (tkr)
Utfall
2016-08

Utfall
2017-08

0

0

0

0

Personalkostnader

171

182

256

505

Övriga kostnader

463

760

1 404

1 270

Resultat

634

942

1 660

1775

1 183

1 183

1 775

1775

549

241

115

0

Exkl. kapitalkostnader

Intäkter

Netto driftbudget
Budgetavvikelse

Utfall
2016-12

Prognos
2017-12

Framtidsperspektiv &
utvecklingsområden
Resultatet av revisorernas granskningar
rapporteras löpande till den/de granskade
nämnderna i form av slutdokument med
revisorernas bedömningar kompletterat
med revisionsrapport från de sakkunniga.
Utfallet av 2017 års granskningsinsatser
redogörs
närmare
för
i
revisionsberättelsen.
Samtliga
granskningar läggs också löpande ut på
kommunens
hemsida samt redovisas
kortfattat
av
revisorernas
vid
kommunfullmäktiges sammanträden.

Revisionen har haft åtta förrättningsmöten.
Alla fem revisorer planerar att delta i den
årliga länskonferensen för förtroendevalda
revisorer i länet i oktober. Särskilda
överläggningar
har
hållits
med
revisorskollegorna i Kiruna kommun vid ett
tillfälle och detta planeras också fortsätta
under hösten/vintern. Under året planeras
en samverkansgranskning med regionens
revisorer samt flertalet kommuner i länet p
9 ovan). Eventuellt kommer även någon
gemensam
granskning
genomföras
i
samverkan
med
Kiruna
kommuns
revisorer.

Vår ambition som revisorer är att våra
påpekanden till nämnder och styrelse ska
leda till att aktiva åtgärder vidtas syftande
till ökad medborgarnytta, säkerhet och
effektivitet
i
den
kommunala
verksamheten. Vi ser också fram mot
fortsatt givande dialoger med nämnder och
styrelser angående deras ansvarsutövning.

PwC
biträder
de
förtroendevalda
revisorerna i granskningen av kommunen
och lekmannarevisionen i de kommunala
bolagen.
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Verksamhetsberättelse

Valnämnden
Ordförande: Margareta Henriksson(Ns)
Antal ledamöter: 9 st
Viktiga händelser under perioden
Valnämnden har under året arbetat med en
indelning av kommunen i nya valdistrikt.
Länsstyrelsen beräknas fastslå de nya
valdistrikten under hösten 2017.
Driftsanalys
Valnämnden kommer under perioden fram till
och med december ha sammanträden. Varför
beräknad kostnad bör bli enligt prognos.

Driftredovisning (tkr)
Utfall
2016-08

Utfall
2017-08

Intäkter

0

0

0

0

Personalkostnader

2

17

16

45

Övriga kostnader

1

0

6

3

Resultat

3

17

22

48

Exkl. kapitalkostnader

Utfall
2016-12

Prognos
2017-12

Netto driftbudget

32

32

48

48

Budgetavvikelse

29

15

26

0
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Framtidsperspektiv &
utvecklingsområden
Valnämnden kommer inför nästa val att
bland annat arbetamed vilka lokaler som
passar som val- och röstningslokaler, hur
rekrytering av valarbetare ska ske och hur
kvalitetssäkring av valarbetet kan ske inför
kommande val i överensstämmelse med
förändringar i vallagen.
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Verksamhetsberättelse

Överförmyndarnämnden
Ordförande: Kjell-Åke Andersson (M)
Antal ledamöter: 3 st
Viktiga händelser under perioden
Nämnden fortsätter arbetet med att rekrytera
och utbilda ställföreträdare.

Framtidsperspektiv &
utvecklingsområden
Fortsatt rekrytering och
ställföreträdare.

Uppföljning av antalet huvudmän och
ställföreträdare för perioden januari till och
med augusti 2017 är redovisat till nämnden.
Statistiken är könsuppdelad.

Fortsatt uppföljning/analys
statistik för verksamheten.

99 % av alla årsräkningar är granskade till
och med 1 september 2017. Nämndens mål
om att 90 % av årsräkningarna ska vara
granskade till och med 1 september, är alltså
uppnått.
Driftsanalys
Nämnden redovisar ett överskott med 29 tkr.
Helårsprognosen beräknas sluta på noll.
Driftredovisning (tkr)
Exkl. kapitalkostnader

Intäkter

Utfall
2016-08

Utfall
2017-08

Utfall
2016-12

Prognos
2017-12

-695

-990

-1 213

-80

1 352

1 750

2 134

1 204

66

36

128

112

Resultat

723

797

1 049

1 236

Netto driftbudget

821

826

1 234

1 236

Budgetavvikelse

98

29

185

0

Personalkostnader
Övriga kostnader
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utbildning
av

av

nyckeltal/

Fortsatt uppföljning/analys av bemötande
undersökning, avgångssamtal samt klagomål
och synpunkter.
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Verksamhetsberättelse
Uppföljning styrkort
Medborgare - Delvis uppfylld nivå
1. Jämlikt och gott bemötande.
2. Huvudmännens intressen tas tillvara och
rättigheter blir tillgodosedda.

Sammanvägd bedömning
Bemötandeundersökning är genomförd med gott
resultat. Könsuppdelad statistik och redovisning
sker i den mån detta är möjligt. Avgångsamtal
sker löpande. Blanketter och information finns
tillgängligt. Antagen integrationsplan är
genomgången/analyserad.
Ingen allvarig kritik vid tillsyn och granskning av
länsstyrelsen samt kommunens revisorer. Alla nya
ställföreträdare får introduktionsutbildning. Årliga
utbildningar och informationsträffar sker minst en
gång per år. Första september var 99 % av alla
årsräkningar för år 2017 granskade. Nämndens
mål för perioden är 90 %.

Samhällsomvandling - Delvis uppfylld
nivå

Sammanvägd bedömning

Ingen målsättning.

Tillväxt och utveckling - Delvis uppfylld
nivå

Sammanvägd bedömning

Ingen målsättning.

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

Medarbetare - Delvis uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning
Alla ställföreträdare får arvode utifrån SKL:s
riktlinjer. Delegationsordningen och reglementet
kommer att ses över under 2017. Verksamheten
har kontinuerligt samarbete med externa och
interna myndigheter utifrån aktuella behov.
Nyckeltal finns för uppföljning av verksamheten.
Redovisning/analys av klagomål och synpunkter
sker till nämnden en gång per år.

Sammanvägd bedömning

Ingen målsättning.

Ekonomi – Delvis uppfylld nivå
4. Budget i balans.

Sammanvägd bedömning
För att uppnå en budget i balans sker
uppföljning av nämndens verksamhetsplan
och budget vid samtliga sammanträden.
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Kommunstyrelsen
Ordförande: Lars Alriksson (M)
Antal ledamöter: 11 st
Förvaltningschef: Mats Pettersson

Driftredovisning (tkr)

Viktiga händelser under perioden
Den 6 juli var det byggstart av det nya
kunskapshuset i Gällivare centrum. Den nya
gymnasie- och vuxenskolan beräknas vara
klar för inflyttning hösten 2019.

Personalkostnader
Övriga kostnader

Detaljplanen för friidrottshall och fler
bostäder har vunnit laga kraft. Planen gäller
området Vägmästaren vid Hedskolan i
Gällivare. Planen innefattar ca 90 bostäder
och en friidrottshall. Även detaljplanen för
isarenan har vunnit laga kraft. Det är nu
möjligt att komma igång med byggandet av
den nya isarenan.

Investeringar

Utfall
2016-08

Utfall
2017-08

-34 404

-32 833

- 50 297

-50 488

47 586

43 969

70 781

68 978

42 720

41 438

63 765

63 451

55 902

52 574

84 249

81 941

Netto driftbudget

59 368

56 509

88 992

84 892

Budgetavvikelse

3 466

3 935

4 743

2 951

Utgifter

149 478

88 972

202 472 258 245

Budget

299 213

472 810

452 399 709 499

Exkl. kapitalkostnader

Intäkter

Resultat

Gällivare kommun har förbättrat placeringen i
Humanas tillgänglighetsbarometer från plats
68
(2016)
till
plats
23
(2017).
Tillgänglighetsbarometern
är
en
årlig
undersökning
som
granskar
svenska
kommuners arbete med att göra samhället
tillgängligt
för
personer
med
funktionsnedsättning. Undersökningen tas
fram av Humana med expertstöd från andra
organisationer som också verkar för ökad
tillgänglighet i samhället.
Driftsanalys
Kommunstyrelsen uppvisar ett överskott på
3 935 tkr. Det beror till stor del av
oförbrukade medel för sociala investeringar
samt på personalsocial verksamhet och
företagshälsovård. Kollektivtrafiken visar
underskott p.g.a. justering av
finansieringsbidrag samt indexreglering.
Samhällsbyggnadsförvaltningen visar ett
överskott under perioden.

Budgetavvikelse

149 735 383 838

Investeringsbidrag

0

0

Utfall
2016-12

Prognos
2017-12

249 927 451 254
0

0

Framtidsperspektiv &
utvecklingsområden
För att klara den samhällsomvandling som
Gällivare står inför ställs stora krav på att
tillgodose en god planering, bebyggelse,
boende, infrastruktur och kommunikationer
genom att säkra marktillgången och upprätta
tidsplaner för den fysiska planeringen.
Verka för att ett jämställdhetsperspektiv
införlivas i alla verksamhetsområden.
Verka för
samhället.

en

fungerande

integration

i

Ta fram ett minoritetspolitiskt program för
Gällivare kommun.
Ta fram ett miljöprogram för Gällivare
kommun som ersätter nuvarande miljöplan.
Det är viktigt att kommunen fortsätter att
utveckla strategier för personalförsörjning
och kompetensutveckling.

Investeringsredovisning
De största utgiftsposterna är Forsgläntan,
exploaterings-projekt
Repisvaara
samt
Kunskapshuset.
Tidplaner
för
is-och
evenemangsarena
och
nytt
vård-och
omsorgsboende är reviderade under året,
och investeringsmedel har därmed inte
upparbetats i den omfattning som planerats.
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Kommunen ska vara expansiv och erbjuda
ett differentierat näringsliv. Det förutsätter
ett
gott
företagsklimat
i
kommunen.
Samarbetet mellan kommunen och företagen
fortsätter genom en utredning av hur en
gemensam
näringslivsorganisation
ska
utformas.
Arbeta för en långsiktig befolkningsökning i
kommunen.
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Verksamhetsberättelse
Uppföljning styrkort
Medborgare - Delvis uppfylld nivå
1. Jämlika och jämställdhetsintegrerade
verksamheter.
2. En väl fungerande integration.
3. Stödja och förbättra miljö och klimatarbete.
4. Förbättra verksamhetsuppföljningen till KS
för bättre verksamheter. Förbättra och utveckla
medborgardialoger och information.

Sammanvägd bedömning
Perspektivet medborgare är delvis uppfylld under
perioden. Integrationsplanen är implementerad i
de flesta förvaltningar. Arbetet med ett
minoritetspolitiskt program är påbörjat och
beräknas vara klart under året. Arbetet med att ta
fram ett nytt miljöprogram har fortsatt under året.
Verksamhetsuppföljningen till KS förbättras med
genomförda analyser av de större undersökningar
som kommunen deltar i.

Samhällsomvandling - Delvis uppfylld
nivå

Sammanvägd bedömning

5. Säkra genomförandet av den fysiska
planeringen.

Perspektivet samhällsomvandling är delvis
uppfylld under perioden. Tidsplanen för fysisk
planering kommer att genomföras under året. En
revidering av bostadsförsörjningsplanen pågår.
Effektmål kommer att tas fram för alla
verksamhetslokaler gällande
samhällsomvandlingen.

6. Nyttja samhällsomvandlingen för att
förbättra verksamheterna.

Tillväxt och utveckling - Helt uppfylld
nivå

Sammanvägd bedömning

9. God kunskap om vad som är en attraktiv
friluftsort för boende och besökande.

Perspektivet tillväxt och utveckling är helt uppfylld
under perioden. Antalet inflyttare ökar i jämförelse
med samma period 2016. Åldersgruppen 25-34 år
bedöms minska under året. Projektet Capacity
building swedish lapland pågår för att bredda
näringslivet med besöksnäring. En uppföljning av
vad medborgarna tycker om kommunen som en
attraktiv friluftsort genomförs under hösten.

Intern effektivitet - Delvis uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning

10. Effektivt använda och fördela resurserna
för att förbättra verksamheterna.

Perspektivet intern effektivitet är delvis uppfylld
under perioden. Arbetet med kostnadsjämförelser
med andra kommuner fortsätter. En beskrivning
av Samhällsbyggnadsprocessen med mallar har
genomförts under året.

Medarbetare - Delvis uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning

11. Friska, nöjda och motiverade
medarbetare.

Perspektivet medarbetare är delvis uppfylld under
perioden. En utredning om det allmänna
hälsotillståndet har genomfört inom kommunen
för att minska sjukfrånvaron. Under hösten
kommer personalenheten att begära in
förvaltningarnas planering av kompetensbehov i
ett kortare och längre perspektiv.

7. Befolkningsökning med en ökad inflyttning.
8. Gällivare ska upplevas som en
företagsvänlig kommun.

12. Utveckla strategier inom det
personalpolitiska området

Ekonomi – ej uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning

13. Effektivt nyttjande av verksamhetslokaler
och minskade underhållsskulder.

Perspektivet ekonomi är ej uppfylld under
perioden. Utredning av eftersatt underhåll och
årligt underhållsbehov slutförs inte under 2017.
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Miljö- bygg och räddningsnämnden
Ordförande:
Antal ledamöter:
Förvaltningschef:
(Helena Olofsson tf till

Per Wahlström (M)
7 st
Alexander Kult
1/9)

Viktiga händelser under perioden
Datahaveri har påverkat oss gällande
handläggningstider.
Resursbrist i form av sjukskrivning på
miljösidan har påverkat tillsynsplanen för
miljö.
Då tilltagande byggnationsprojekt pågår i
samhället har klagomålsärenden ökat.
Driftsanalys
Fler och större bygglov än förväntat i
kombination med snabb handläggning av
ärenden medför positiva prognoser för
byggsidan.
Genom sjukskriven inspektör samt en tillfällig
omfördelning av arbetsuppgifter medför en
positiv prognos gällande intäkter/kostnader
för miljösidan. Nackdelen är att all tillsyn inte
kommer hinnas med under 2017. De årliga
tillsynerna är ännu inte fakturerade.
Investeringsredovisning
Ny brand bil med tillbehör. Ingen avvikelse
från beviljad investering.
Driftredovisning (tkr)
Utfall
2016-08

Utfall
2017-08

-5 481

-7 477

- 6 160

-8 849

Personalkostnader

3 752

15 569

5 423

23 467

Övriga kostnader

1 063

3 803

2 127

5 907

Resultat

-666

11 895

1 389

20 525

Netto driftbudget

2 889

15 618

3 921

23 495

Budgetavvikelse

3 555

3 723

2 532

2 970

Utgifter

0

0

0

4 400

Budget

0

2 932

0

4 400

Budgetavvikelse

0

2 932

0

0

Investeringsbidrag

0

0

0

0

Exkl. kapitalkostnader

Intäkter

Utfall
2016-12

Prognos
2017-12

Investeringar
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Framtidsperspektiv &
utvecklingsområden
Strukturering av miljöarbetet för att få bättre
tillsynsverksamhet
Fortsatt strukturering av räddningstjänstens
tillsynsarbete
Nya IT verktyg används och utvecklas för att
underlätta verksamheten på miljö-, byggoch räddningssidan inom förvaltningen
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Verksamhetsberättelse
Uppföljning styrkort
Medborgare - Delvis uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning

1. Planera och bedriva tillsyn över
livsmiljöer så att den främjar ett jämlikt
och jämställt samhälle med god folkhälsa
och en fungerande integration.
2. En väl fungerande integration.

Genomfört 42 st. av 50 undersökningar i tätorten.
Förbättra resultatet i undersökningen ”Kolla läget”
i de frågor som berör MBR.

3. Planera och bedriva tillsyn över
livsmiljöer.

Luftmätning i Malmberget genomförts, förslag om
kommunalt VA för Vassara träsk har lyfts,
tillsynsarbetet inom Räddningstjänstens område
utförs löpande.

4. Utveckla medborgardialoger,
marknadsföring och information. Snabb
och effektiv myndighetsutövning inom
MoB.

Samhällsomvandling - Delvis uppfylld
nivå
5. God samhällsbyggnad för tätort och
landsbygd.

Tillväxt och utveckling - Delvis uppfylld
nivå

Implementering av integrationsplan pågår.

Uppföljning på tillsynen inom bygg,
räddningstjänsten och miljö sker löpande.

Sammanvägd bedömning
Är en aktiv part i detaljplaneskedet med
granskning och samrådsförfarande

Sammanvägd bedömning

6. Snabb bygglovshantering.

Har effektiviserat handläggning mha datorsystem
och handläggning.

7. Bra service till företag och exploatörer.

Haft dialogmöten med berörda parter för att
underlätta processen.

8. God livsmiljö för alla, även vintertid.

Samråd har skett om snöupplag för att uppnå
målen.

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

Medarbetare - Delvis uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning
Genomgång av rutiner sker kontinuerligt, mer
samarbete för att minska onödiga kostnader av
bl.a. transport.

Sammanvägd bedömning

10. Nöjda, kunniga och motiverade
medarbetare.

Möten för medarbetare (RUS, samverkan, APT
osv) sker som planerat.

11. Långsiktig strategi för kompetens och
personalförsörjning.

Har erbjudit praktikplats samt nätverksträffar med
andra kommuner

Ekonomi – Delvis uppfylld nivå
12. Utveckla
verksamhetsplaneringsprocessen och
uppföljningen.

Sammanvägd bedömning
Finansieringsgraden är i balans,
verksamhetsplanen är uppe för avstämmning i
nämnd.
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Avfall
Kavahedens återvinningscentral:
Ny tillståndsprövning pågår.
Ny vågkur samt renovering av mottagningsstation för farligt avfall har färdigställts. Under sommaren utbröt en brand i
omlastningshuset för brännbart avfall vilket
medförde skador av mindre omfattning.
Ett nytt 3-årigt avtal gällande transport av
hushållsavfall samt för förbränning av hushålls- och grovavfall i Kiruna AB förbränningspanna, har ingåtts med Tekniska verken i Kiruna.

Service- och tekniknämnden
Ordförande: Britt-Marie Wiklund (M)
Antal ledamöter: 7 st
Förvaltningschef: Rune Blomster
Viktiga händelser under perioden
• Räddningstjänsten övergått till MBR från
årsskiftet.
• Teknikavdelningen har i maj månad anställt en attraktivitetsutvecklare som ersätter den tidigare tjänsten teknisk administratör.

Driftsanalys
Självrisken för vattenskadan i Gällivare
simhall har reglerats.

•Rekrytering och tillsättning är klar för
tjänsten som verksamhetsutvecklare från
och med första november.

Tidigarelagt öppnande av Tallbacka IP till
en kostnad av ca 400 tkr vilket inte är budgeterad.

• Från årsskiftet har reception och vaktmästeri som tidigare tillhört kommunledningskontoret, gått över till service- och
fritidsenheten och utgör del av den nya
servicecentralen, som finns lokaliserad i
receptionen. Bilpoolen har startats upp under första halvåret.

Arbetsmarknadsenheten rekvirerar månatligen statligt bidrag från Arbetsförmedlingen. Eftersläpningar av intäkter på två till
tre månader.
En kartläggning pågår avseende behov av
upprustning av lekplatser. Under sommaren anlades en pop-up park i centrum.

Vatten och avlopp
Vattenverket i Mårdsel brann ned till grunden under sommaren och ett nytt verk
kommer att byggas under vintern 2017.

Gallring av tätortsnära skog pågår enligt
plan.
Arkeologisk undersökning är gjord i Sandviken, enligt föreläggande från Länsstyrelsen. Kostnaden för undersökningen var 134
tkr.

Områdesvisa infrastruktursatsning:
Upprustning fortgår av VA-nätets infrastruktur på område B, Björkmansheden.
Den del som påbörjades under 2016 har
färdigställts i år och resterande två delar
planeras färdig-ställas under 2018. Inventering och projektering på område C, nedre
delen av Koskullskulle, pågår.

Nytt snöröjningsavtal är tecknat för en 2års period med optionsår. Det är en totalentreprenad med funktionsansvar, fast pris
samt högre uppföljningskrav.

Stora driftsproblem i Skaulo har gjort att
en 250 meter lång sträcka av VA- ledningsnätet har fått ersättas.

Till följd av att befintligt belysningssystems
stora driftstörningar kommer ett nytt system att köpas in under 2017 för att säkerställa driften.

Mark- och miljödomstolen har beslutat att
ge tillstånd för vattenuttag och reningsdammar i Sarkasvaara vattentäkt, vilket
innebär att arbete med åtgärder kan påbörjas.
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Driftsredovisning (tkr)
Utfall
Exkl.kapitalkostnader 2016-08
Intäkter

Utfall
2017-08

Utfall
2016-12

Prognos
2017-12

-92 301

-94 828

-149 398

-148 497

Personalkostnader

71 406

62 302

95 817

91 980

Övriga kostnader

83 509

78 912

149 490

137 055

Resultat

62 615

46 386

95 902

80 538

Netto driftbudget

59 390

49 474

97 967

80 638

Budgetavvikelse

-3 224

3 088

2 065

100

Utgifter

42 834

88 828

71 557

192 556

Budget

122 475

152 989

189 285

229 438

Budgetavvikelse

79 641

64 160

117 728

36 883

Investeringsbidrag

-614

-812

0

0

Investeringar

Driftsredovisning VA (tkr)
Exkl.kapitalkostnader

Intäkter
Personalkostnader

Utfall
2016-08
-39 644

Utfall
2017-08
-37 697

Utfall
2016-12

Prognos
2017-12

-49 424

-50 358

1 999

2 252

9 717

3 138

Övriga kostnader

18 923

20 947

39 707

33 497

Kapitalkostnader

7 544

6 787

0

13 723

-11 178

-7711

0

0

Netto driftbudget

-4 266

-4 284

0

0

Budgetavvikelse

6 912

3 427

0

0

Utgifter

9 573

9 277

23 703

34 077

Budget

12 764

12 088

19 153

18 140

Budgetavvikelse

3 191

2 811

-4 550

-15 937

Investeringsbidrag

-25

-25

-6 696

0

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Resultat
Netto driftbudget
Budgetavvikelse

Utfall
2016-08
-22 143
1 675
16 162
1 121
3 185
-1 541
1 644

Utfall
2017-08
-23 325
1 626
14 000
1 377
6 322
-2 203
4 120

Utfall
2016-12
-27 519
6 134
21 385
1 736
0
0
0

Prognos
2017-12
-35 082
2 705
30 695
1 682
0
0
0

Investeringar
Utgifter
Budget
Budgetavvikelse
Investeringsbidrag

1 706
326
-1 380
-211

2 457
326
-2 132
-211

3 787
489
-3 298
-3 883

2 727
489
-2 238
0

Resultat

Upphandling av till- och ombyggnad av
Tallbacka-skolans kök är avbruten p g a för
få anbud.
Ny anbudsförfrågan görs efter årsskiftet.
I samarbete med MSB (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap) pågår ombyggnad i förvaltningsbyggnaden för att
säkerställa framtida funktionalitet vid kris.
Arbetet är i det närmaste färdigställt, slutredovisning ska ske under 2017.
Planering och projektering för lokalförändringar i samband med ny skolstruktur pågår.
Gällivare kommun är med och genomför
återställningar av ett antal älvar som ingår
i projekt ReBorN LIFE (Restoration of Boreal Nordic Rivers) som finansieras av EU:s
LIFE-fond. Sverige någonsin. Budgeten för
hela projektet är 124 miljoner kronor.
Om- och tillbyggnation av Hedskolan ska
vara färdigställt augusti 2018.
Projektering för Sjöparksskolan pågår.
Byggstart juni 2018, beräknas färdigställa
hösten 2019.

Investeringar

Driftsredovisning Avfall (tkr)
Exkl.kapitalkostnader

Investeringsredovisning
Byggnation är igång avseende Alen 5 (f d
O`Learys) för kombinerat HVB-hem för ensamkommande
barn,
ungdomsboende
samt fritidsgård och färdigställande är planerat till december 2017.
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I samband med områdesvisa infrastruktursatsningar VA sker upprustning av vägar,
gatubelysning och parker. Utöver detta
fortgår
modernisering
av
gatubelysningsarmaturer.
Flygplatsen
Upphandling av beläggningsarbeten på
genomfördes under våren och projektet
genomfördes som planerat under juli –
augusti.
Ett
nytt
sop/blåsekipage
avropades efter upphandling och beräknas
att levereras under oktober 2017.
Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Struktur och god ekonomi på förvaltningen
måste vara prioriterat för att skapa kvalitet
och effektivitet i Förvaltningens tjänster.
Verksamheten måste få en bättre tidsstyrning av planer och projekt för att undvika
frekventa åtgärder av akut karaktär. Rutiner samt uppföljning och utvärdering av

DELÅRSRBOKSLUT 2017
Verksamhetsberättelse
Förvaltningen ska utreda om eventuellt
nytt vatten-reningsverk ska byggas i tätorten.

projekt, ska konsekvent ske enligt projektstyrningsmodellen.
Arbete pågår mer nytt ramavtal för anläggningsarbeten.

Arbetet med utveckling av Sandviken har
delvis avstannat på grund av tillståndskrav
från Länsstyrelsen.

Arbetet med samhällsomvandlingen har
ökat tempo vilket medför ett mera frekvent
och engagerat deltagande från olika funktioner på service- och teknikförvaltningen.
Mellan service- och teknikförvaltningen och
samhällsbyggnadsavdelningen
återstår
ännu många tekniska, praktiska och ekonomiska utmaningar att lösa. Flygets framtida utveckling måste utredas.

Arbete pågår med att ta fram underlag för
nya internhyror och väntas tidigast genomföras 2019. Underlag är framtaget för ny
hyressättning och dialog skall ske med
samtliga förvaltningar.
Nya avfallsförordningar måste beaktas i
samtlig avfallsplanering.
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Uppföljning styrkort
Medborgare-Uppfylld nivå
1. Vidmakthålla och utveckla miljöer.
2. En god livsmiljö.
3. En tillgänglig kommun för alla

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

Intern effektivitet- Delvis uppfylld nivå
6. Leverera hög och kostnadseffektiv service
till medborgarna.
7. Verka för att planera flerfunktionella, kostnadseffektiva och hållbara lösningar.
8. Ett gott samarbete och en god samverkan.
Medarbetare- Delvis uppfylld nivå
9. Utveckla och motivera medarbetare.
10. Påverka framtida kompetensförsörjning.

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

Sammanvägd bedömning
Förvaltningens olika verksamheter arbetar kontinuerligt i enlighet med lagkrav och ständiga förbättringar utifrån gällande övergripande planer
och program.
All verksamhet sker i enlighet med miljökrav och
energiplan.
Arbete pågår med ständiga förbättringar och anpassningar.
Sammanvägd bedömning
Ett effektivare samarbete mellan service- och teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsavdelningen.
Analys och åtgärder ska ske kontinuerligt utifrån
medborgarnöjdhet. Riktade undersökningar behöver göras.

Sammanvägd bedömning
Arbete med effektmål, underlag och analys för
kostnadsavvikelser, behöver ständigt pågå.
Kostnadseffektivisering av kommunägda fastighetsbeståndet igångsatt för bättre lokalplanering.
Ytterligare stärka samarbetet med TOP bostäder
och samhällsbyggnadsavdelningen.
Sammanvägd bedömning
Stor sänkning av sjuktal. Upprätta, genomföra och
följa upp arbetsmiljöarbete ska ske kontinuerligt.
Upprätta goda rutiner i samarbete med HRavdelning.
Sammanvägd bedömning
Kartläggning och analys av arbetsgång och nyckeltalsanvändning för bättre planering och uppföljning.
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Barn-utbildning och kulturnämnden
Ordförande: Karl-Erik Taivalsaari
Antal ledamöter: 9 st
Förvaltningschef: Eva Martinsson
Viktiga händelser under perioden
Ombyggnationen
av
Hedskolan
påbörjats utifrån nya skolstrukturen.

har

Utredning om ledningsorganisation har
genomförts under våren 2017, beslut av
nämnd i september.
Nyöppnad pedagogisk omsorg i lokal,
Gläntan i Koskullskulle, på grund av ökat
söktryck till förskolan. Orsaken är större
barnkullar
och
konsekvenser
av
samhällsomvandlingen.
EU-projekt
”Blue
bird”
pågår
inom
kulturenheten tillsammans med Italien och
Polen.

Driftsredovisning (tkr)
Utfall
2016-08

Utfall
2017-08

Utfall
2016-12

Prognos
2017-12

Intäkter

-27 436

-29 480

-43 510

-44 137

Personalkostnader

160 555

168 057

242 071

249 580

61 984

64 430

99 988

102 730

195 103

203 007

298 549

308 173

Netto driftbudget

193 708

198 777

297 521

303 105

Budgetavvikelse

-1 395

-4 230

-1 028

-5 068

Utgifter

4 540

0

4 718

0

Budget

3 906

1 390

5 857

2 086

Budgetavvikelse

-637

1 390

1 139

2 086

Investeringsbidrag

0

0

0

0

Exkl.kapitalkostnader

Övriga kostnader
Resultat

Investeringar

Driftsanalys
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har
ett beräknat underskott på 4 230 tkr.
Underskottet förklaras bland annat av
kostnader
för
fasta
vikarier
inom
grundskolan utöver budgetram, stor del
resurser utöver ram inom både förskola
och grundskola samt att antalet barn och
elever ökat inom verksamheterna.

Framtidsperspektiv &
utvecklingsområden
Ny skolstruktur börjar ta form under 2018
då Hedskolan och Sjöparksskolan ”byter”
verksamheter.
Nytt resursfördelningssystem förväntas
påverka den interna kontrollen av resurser
samt
fördela
resurser
utifrån
den
garanterade undervisningen.

Kostenheten har en stor avvikelse pga ökat
barnantal samt förväntas behöva byta ut
maskinparken.

Ny ledningsstruktur
förväntas vara på
2018/2019.

Investeringsredovisning
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har
två investeringar. Den största, utemiljö vid
för- och grundskola, är planerad men inte
påbörjad i sommar. Den andra, utbyte
köksutrustning, pågår men slutförs först
när Tallbackaskolans kök gjorts om. Detta
är försenat på grund av att inga anbud
inkommit.
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Uppföljning styrkort
Medborgare- Delvis uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning
Resultat av hälsosamtalen presenteras till
årsredovisningen och åtgärder är vidtagna utifrån
tidigare hälsosamtal.
Uppföljning nyckeltal Jämställdhetsplanen sker till
årsredovisningen.
Implementering av Funktionshinderpolitiskt
program fortgår under hösten.
Implementering av integrationsplan påbörjas
under hösten 2017.
Målet går ej att följa upp då det saknas
mätinstrument och målnivå.
Förvaltningen föreslagit kompletterande frågor till
medborgarundesökningen 2017.Redovisning av
resultat i årsredovisning.
Betyg läsår 16/17 publiceras i september,
sammanställt till årsredovisningen.
Kulturplan upprättad och förväntas antas av KF i
december.
Redovisning av KKiK i årsredovisningen.
Översyn av forum för delaktighet pågår. Ny enkät
från Skolinspektionen ersätter SKLs tidigare
enkät. Ej jämförbara.

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

Samhällsomvandlingen – Uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning
Strukturförändring av grundskolan och
kulturverksamhet pågår. Om- och tillbyggnationer
följer tidsplan.
Effektmål tas fram i samband med förändring av
verksamhetslokaler. Inväntar gemensam mall för
lokalprogram. Implementering under hösten 2017.

11. En god fysisk planering för kultur, ungdom
och skola
12. Kultur och skolstruktur anpassad till
verksamheterna

Tillväxt och utveckling- Delvis uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning
Strukturering av externwebb för publicering av
kvalitetsmått pågår.
Förbättrat resultat i rankningen för läsåret
2016/2017.
Pågår under hela verksamhetsåret, redovisas till
årsredovisningen.

13. Förskolor, skolor och kulturliv som bidrar
till inflyttning
14. Strukturerad samverkan med näringslivet.
15. Nämnden stöder aktiviteter och
arrangemang med friluftsprofil.
Intern effektivitet- Delvis uppfylld nivå
16. Effektiv verksamhetsplanering, styrning och
uppföljning.

Medarbetare- Delvis uppfylld nivå
17. Friska, nöjda och motiverade medarbetare.
18. Säkra kompetens- och personalförsörjning
inom nämnden.

Sammanvägd bedömning
Planering och struktur upprättad för samverkan
kring budget, verksamhetsplanering och
systematiskt kvalitetsarbete inom förvaltningen.
Handlingsplaner utifrån nämndens
verksamhetsplan upprättade för alla enheter.
Arbetet enligt Systematiska kvalitetsarbetets
årshjul har ej genomförts enligt plan.
Sammanvägd bedömning
Kartläggning av potentiella hinder inför
genomförande av medarbetarundersökningen
pågår. Totala sjukfrånvaron sjunkit med 0,1 %enheter sedan 2016. Samtliga chefer och
verksamheter har tillgång till verksamhetssystem
LISA för inrapportering av tillbud.
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Kartläggning av VFU verksamheter pågår.
Uppföljning under hösten 2017.
Uppsökande verksamhet har ej prioriterats under
2017.
Kompetensmodul implementerad hos
personalenheten.
Ekonomi –Uppfylld nivå
19. Full kontroll på nämndens ekonomi.

Sammanvägd bedömning
Samtliga enheter lämnar skriftlig
rapport/uppföljning inför nämnd samt prognos.
Separat uppföljning av kultur- och
ungdomsenheten vid UKUs sammanträden.

39

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2017
Verksamhetsberättelse

Socialnämnden
Ordförande: Iris Dimitri (V)
Antal ledamöter: 9 st
Förvaltningschef: Marika Rissanen- Korpi
Viktiga händelser under perioden
En organisationsöversyn av förvaltningen har
genomförts med syfte att se om det finns
utvecklingsområden för att förbättra den
interna effektiviteten inom förvaltningen.
Utredningen föreslog förvaltningen att:
”Prioritera strukturöversynen av enheterna.
Prioritera
bemanningsprojektet,
tydliggör
förutsättningarna för schemaläggning och
eventuella behov av tjänstgöring mellan
enheter.
Förstärk
kopplingen
mellan
bemanningsprojektet och utveckling av
genomförandeplaner. Stötta enhetscheferna
vid
införandet
av
effektiv
bemanningsplanering”.
Förvaltningen
har
under
året:
Implementerat bemanningssatsningen på
samtliga vård och omsorgboenden. Brukares
biståndsbeslut och genomförandeplan är
utgångspunkt
vid
bemanningsplanering.
Införande av kvalitetssäkring för hemtjänsten
har förberetts med arbetsgrupper som består
av
undersköterskor
och
fackliga
representanter. Bemanningsspecialister och
bemanningshandbok är exempel på stöd som
finns för enhetschefer.
Ensamkommande pojkar: 17 pojkar bor i
HVB-hem på orten, 21 pojkar som varit
placerade utanför kommunen är nu i
Gällivare. Ett stödboende har upprättats och
där bor 23 pojkar. 15 pojkar är placerade
utanför kommunen.
Samhällsomvandlingen: Forsgläntans vårdoch
omsorgsboende
har
invigts
och
inflyttning har skett under våren.
Driftsanalys
Avdelning för vård och omsorg har
implementerat det strategiska uppdraget 6.0
Effektiv personalplanering med brukarfokus
vilket
resulterat
i
att
den
negativa
kostnadsökningen på särskilda boenden har
kunnat brytas. Avdelning för bistånd har
genomfört
omorganisation
inom
integrationsenheten för att i tid möta
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neddragningen av den statliga ersättningen
från juli 2017. Avdelning för funktionshinder
ingår endast delvis i de strategiska uppdraget
6.0 men det utvecklingsarbetet som pågått
inom förvaltningen har redan gett en
oförväntad
sidoeffekt
i
minskade
personalkostnader.
Investeringsredovisning
Socialnämnden har fyra investeringsprojekt.
Digitala
trygghetslarm
är
avslutat.
Kvalitetssäkringssystemet,
nyckelsystemet
och inventarier till HVB boendet för
ensamkommande barn kommer att fortsätta
under nästa år.
Driftredovisning (tkr)
Exkl. kapitalkostnader

Utfall
2016-08

Utfall
2017-08

Intäkter

-100 825

-86 127

Personalkostnader

295 373

295 720

440 428

442 567

Övriga kostnader

120 263

105 488

181 070

170 397

Resultat

314 811 315 081

Utfall
2016-12

Prognos
2017-12

-145 630 -135 819

475 867 477 145

Netto driftbudget

306 361

316 499

473 176

477 145

Budgetavvikelse

-8 450

1 418

- 2 691

0

Utgifter

2 547

2 737

4 985

3 937

Budget

6 139

4 184

9 212

6 279

Budgetavvikelse

3 592

1 447

4 227

2 342

Investeringsbidrag

0

0

0

0

Investeringar

Framtidsperspektiv &
utvecklingsområden
Socialnämndens utvecklingsområden:
Välfärdsteknologi – ca 300 digitala larm
Installerade, 2 trygghetslarm med GPS-position
är aktiva. Införande av trygghetskameror pågår.
Samverkan med Landstinget via digital
kommunikation fortsätter.
Strukturella översyner – förstudie av framtida
användning av servicelägenheter genomförd.
Arbetet med ändrad struktur inom äldreomsorgen
har gett resultat och visar idag att konsumtion
av hemtjänst ökat och konsumtion av särskilt
boende minskat= bättre balans. Översyn av
struktur inom funktionshinderområdet pågår.
Personal- och kompetensförsörjning
Införande av nationellt fackspråk inom hela
förvaltningen pågår. Handläggare, enhetschefer
och undersköterskor har utbildats i hur utredning
och genomförandeplan ska upprättas och
dokumenteras, införandet gäller all personal och
beräknas pågå under flera år.
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Medborgare

1. Ett jämlikt och jämställt
samhälle med god folkhälsa.
2. En väl fungerande
integration.
3. En god miljö.
4. Väl fungerande kommunala
verksamheter och nöjda
medborgare.

Sammanvägd bedömning - Delvis uppfylld nivå
ÖJ Folkhälsa; Nationella nyckeltal för folkhälsa utgår från:
Långvarigt ekonomiskt bistånd, andel: GVE 20,5 % (rikssnitt 27,2 %).
Besvär av ensamhet, andel: GVE 65 % (rikssnitt 55 %). Aktuell
överenskommelse mellan barn och ungdomsvården och: förskola JA,
skola JA, polis NEJ, barn och ungdomspsykiatrin JA.
GVE Folkhälsopolitisk plan: jämn fördelning av nyckeltal(11) som
är bättre/sämre än rikssnitt och fem har förbättrats vid egen
jämförelse.
ÖJ Jämställdhet: Nationella nyckeltal för jämställdhet utgår från
brukarundersökning särskilt boende gällande trygghet och sociala
aktiviteter. Olämpliga läkemedel inom särskilt boende och hemtjänst.
Fallskador 80+. Sammanlagd ranking för Gällivare: 54 (grönt) Inom
bistånd utgår man från nyckeltalet: Ensamstående kvinnor och män
utan barn med långvarigt ekonomiskt bistånd. Ranking för Gällivare:
263 (rött) = fler män än kvinnor utan barn med långvarigt ekonomisk
bistånd.
GVE jämställdhetsplan: fler kvinnor än män 80+ bor i särskilt
boende. Kvinnor ger särskilt boende högre betyg än vad män ger.
Män som bor i särskilt boende har fler åtgärder mot fall, undernäring,
trycksår och nedsatt munhälsa än vad kvinnor har. Vi har en jämn
könsfördelning gällande beviljade hemtjänsttimmar. Män ger
hemtjänsten högre betyg än vad kvinnor ger. Män har längre period
med ekonomiskt bistånd än vad kvinnor har.
GVE Funktionshinderpolitisk plan: Nyckeltalen är jämnt fördelade
gällande bättre/sämre än rikssnitt och fem hade förbättrats vid egen
jämförelse.
Resultat från Öppna jämförelser för funktionsnedsatta visar 12
godkända resultat och 22 icke godkända/ej inrapporterade. De flesta
icke godkända är att rutiner och överenskommelser inte är aktuella
dvs nytt beslut/rutin/år.
GVE Integrationsplan: Implementering av Integrationsplan pågår.
GVE Miljöplan: Information om miljöplan har genomförts samt gjorts
tillgänglig för medarbetarna. Inom funktionshinderområdet är
miljöarbeten den stor del av sysselsättning för brukare exempelvis:
källsortering av tidningar, kartonger, glas, plast, metall, batterier och
glödlampor/lysrör. Övrigt miljöarbete: riskavfall i form av
sprutor/nålar skickas till landstinget. Överblivna mediciner skickas till
apoteket. Orent gods sorteras på varje avdelning. 90 % av möten i
länet sker via video från egen dator på arbetsplats i Gällivare.
GVE Energiplan: Riktlinje för resor och fordon är vägledande i
verksamheterna. Inga avvikelser inrapporterade.
SKL Information till alla: 46 informationspunkter för
Socialnämnden. 26 informationspunkter finns, 18 finns inte och 2
finns delvis.
Öppna Jämförelser Socialtjänst: ca 360 nyckeltal + olika
bakgrundsmått och kostnadsmått. Idag är ca en tredjedel av
nyckeltalen gröna och två tredjedelar röda och/eller inte
inrapporterade.

Samhällsomvandling

Sammanvägd bedömning - Delvis uppfylld nivå

5. En god fysisk planering
(bebyggelse, boende,
infrastruktur och
kommunikationer).

Samhällsomvandlingen: boende för ensamkommande flyktingbarn
samt fritidsgård. F.d. Forsens vårdcentral: dagverksamheterna
Fjällbjörken, Alpen och Solkattens korttids- och fritidsverksamhet i
samma fastighet. Placering av en hemtjänstgrupp från Malmberget till
Gällivare. Ersättningslokal för bemanningsenheten planeras i
kvarteret Dansaren. Forsgläntan: Invigt och inflyttning har skett.
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6. Nyttja samhällsomvandlingen för att
förbättra verksamheterna.

Effektmål för Forsgläntan och Strandvillan som kommer att
mätas och följas.
Trivs du med ditt rum eller lägenhet? (Boendemiljö)
Är det trivsamt utomhus runt ditt boende? (Boendemiljö)
Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt boende? (Trygghet)
Utifrån personalens perspektiv ska följande frågor från Gällivare
kommuns medarbetarenkät följas:
Jag tycker att min fysiska arbetsmiljö är bra, t.ex. ergonomi,
hjälpmedel, inomhusmiljö m.m.
Jag tycker att min psykosociala arbetsmiljö är bra, t.ex. trivsel,
arbetsgemenskap, stöd, arbetsmängd m.m.
Strandvillan har även som mål att vara ett fullvärdigt boende som
uppfyller Boverkets rekommendationer.

Tillväxt och utveckling

Sammanvägd bedömning - Ej uppfylld nivå

7. En attraktiv vinterort för
boende och besökande.

Intern effektivitet
8. Rätt service till rätt kostnad
anpassad utifrån de
demografiska
förutsättningarna.

Medarbetare
9: Friska, nöjda och
motiverade medarbetare
10: En god kompetens- och
personalförsörjning.

SCB Medborgarundersökning 2015: Urval: 1195 personer. Totalt
antal svar: 505 personer.
Följande två frågor finns och kopplas till äldreomsorg och individ och
familj: Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen? Vad tror eller
tycker du om det stöd och den hjälp utsatta personer får?
42 % har svarat på frågorna. Resultat lägre än rikssnitt.

Sammanvägd bedömning - Delvis uppfylld nivå
Vad kostar verksamheten i din kommun?
Nettokostnadsavvikelser 2016 och i jämförelse med 2015:
Vård och omsorg om äldre 25,6 % en förbättring med 7,2 %.
Funktionshinderområdet 14,5 % en förbättring med 3,7 %. Bistånd
har försämrat sin avvikelse i jämförelse med föregående år men
verksamhetens kostnader ligger ändå 11,8 % lägre än
referenskostnaden.
Kommunens kvalitet i korthet, KKIK. av 49 nyckeltal är 18 bättre
än rikssnitt, 14 sämre, 13 som rikssnitt och 4 nyckeltal ej mätt/ingår
inte.
Kostnad per brukare: Analysen visar mindre konsumtion inom
särskilt boende och mer inom hemtjänst – bättre balans. Kostnaden
per varje beviljad hemtjänsttimma sjunker för tredje året i följd.
Lägre totala kostnader för utskrivningsklara för andra året i rad. Lägre
totala kostnader för korttidsvård under 2016. Låga HSL-kostnader i
extern jämförelse, minskar något mot 2015 års resultat. Höga totala
kostnader för insatser till barn inom funktionshinderområdet. Inom
funktionshinder har Gällivare få invånare med mycket resurser i
förhållande till antalet invånare och i jämförelse med nationella
snittet.

Sammanvägd bedömning - Delvis uppfylld nivå
Sjukredovisning: Den totala sjukfrånvaron januari-augusti 2017 är
9,1 % vilket är en minskning med 0,3 % vid jämförelse med samma
period 2016.
Gällivare kommuns personal- och kompetensförsörjningsplan:
Intern kompetensförsörjning utvecklas kontinuerligt genom
årsplanering av utbildningar för att bevara kompetens och för att
utveckla kompetens där behov finns. Arbetsgrupp bildat för
rekrytering av socionomer och marknadsföring av vård och
omsorgsyrket samt deltagande i centrala och lokala programrådet för
vård och omsorg. Individuella utvecklingsplaner upprättas vid RUS
samtal och utgör grunden för förvaltningens årliga utbildningsplan.
Inom vård och omsorg och funktionshinder har man haft praktikanter
från Arbetsförmedlingen och från Lärcentra, studerande med svenska
som andra språk.
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Ekonomi

Sammanvägd bedömning - Delvis uppfylld nivå

11. Varje verksamhet ska bära
sina egna kostnader.

Budget i balans.
Förvaltningen hade efter maj månads utgång uppnått målet om en
budget i balans.
Investeringar/finansieringar. Inga nya kalkyler gällande
investeringar/finansieringar gjorda under året. Kalkyl för fortsatt
arbete gällande effektiv personalplanering med brukarfokus och
kvalitetssäkring i hemtjänsten upprättad under året.

12. Väl underbyggda
investeringar/finansieringar.
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Gällivare Energi AB
Ordförande: Krister Nordmark
VD: Theresa Savonen

påverkar
ökade
pensionskostnader
beräknad helårskostnad negativt.

Viktiga händelser under perioden
Från sommaren 2017 har två fjärrvärmenät
blivit
ett.
Fjärrvärmenätet
Gällivare/Malmberget har byggts samman
med fjärrvärmenätet i Koskullskulle, vilket
innebär att all fjärrvärme produceras med
basen från kraftvärmeverket.

Två faktorer som kan påverka resultatet
både negativt och positivt är priset på
elcertifikat och försäljningen i november
och
december.
Därtill
har
vi
en
återbetalning
av
tidigare
inbetald
energiskatt på 5 mkr som förbättrar
resultatet på helåret. Ett troligt resultat för
helåret kan vara 13 mkr. Dock finns flera
faktorer som kan påverka resultatet.
Bolaget arbetar aktivt med att säkerställa
intäkten för årets elcertifikat.

Samhällsomvandlingen med uppbyggnation
av nya bostadsområden har fortsatt och
många stora fjärrvärmeprojekt har därmed
påbörjats. Bland annat byggs fjärrvärme till
Repisvaara
samt
till
de
många
bostadsprojekten i de mer centrala delarna
av Gällivare.

Investeringar uppgående till drygt 12 mkr
har gjorts under perioden. Merparten är
färdigställande av ledning och undercentral
i Koskullskulle. Även installationerna i
kulturhusen har fortsatt med de nya husen.
Årets totala investeringar kan komma att
uppgå till ca 15 miljoner kronor.

Även avvecklingen av Malmberget innebär
att vissa delar av fjärrvärmen byggs om för
att upprätthålla värmedistributionen i
området.
Produktion och distribution av fjärrvärme
har fungerat bra däremot har det varit
bekymmer med utrustning tillhörande
turbin vilket leder till lägre elproduktion.

Resultaträkning

Ekonomi
Resultatet för perioden är bättre jämfört
med 2016 beroende på något större
försäljning
samt
lägre
bränsle
och
driftkostnader. Ett något bättre elpris
förbättrar intäkterna något trots en lägre
produktion.
Samtidigt
har
elcertifikatpriserna varit historiskt låga
vilket dels ger en mycket låg intäkt samt
en bokförd nedskrivning av lagret på 6 mkr
under perioden. Årets intjänade säljs
fortlöpande. Bränslekostnaderna är något
lägre detta år utifrån aktuell bränslemix
med lägre utsläppskostnader. Negativ ränta
höjer kostnaden för räntederivaten och
därmed
ökar
företagets
totala
räntekostnad. Förra årets förtidslösta
derivat har reducerat kostnaden med 4 mkr
för
perioden.
Ej
återbesatta
pensionsavgångar
har
reducerat
personalkostnader för perioden. Dock

Utfall

Utfall

2016-08

2017-08

Prognos

2016-12 2017-12

Intäkter

80 429

76 205

134 423

128 600

Kostnader

62 203

59 972

92 037

91 700

Avskrivningar

10 360

8 873

38 935

13 300

7 866

7 360

3 451

23 600

28

15

40

40

Fin. kostnader

11 494

6 532

37 792

10 340

Periodens
resultat

-3 600

843

-34 301

13 300

Nettodrift budget

-4 740

-2 511

-3 376

0

1 140

3 354

-30 925

13 300

Nettoresultat
Fin. intäkter

Avvikelse

Balansräkning

2016-12

2017-08

Anläggningstillgångar

352 016

355 758

Omsättningstillgångar

57 919

48 839

409 935

404 597

41 339

42 182

4 210

4 110

Långfristiga skulder

328 865

325 311

Kortfristiga skulder

35 521

32 994

409 935

404 597

Summa tillgångar
Eget kapital
Avsättningar

Summa eget kapital,
avsättningar och
skulder
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Förhandlingarna med LKAB angående
skadeersättningen för fjärrvärmebortfallet i
Malmberget fortsätter.

Framtidsperspektiv &
utvecklingsområden
Fjärrvärmeprojekten,
främst
på
Repisvaara,
kommer
fortlöpa
under
vintermånaderna för att säkerställa värme
till de nya bostadsområdena.
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Matlaget i Gällivare AB
Ordförande: Joakim Nordstrand
VD: Ann-Chatrin Haglund
Utfall

Viktiga händelser under perioden
Bolaget har satsat stort på integration och
mångfald i verksamheten. Vilket har
resulterat i flera och mer engagerade
medarbetare. Vidareutbildning av egen
personal och ändrade produktions flöden
som utvecklar vårat produktionssystem,
lagstadgade förordningar som ska följas
upp och implementeras för att lyfta
kompetensen bland medarbetarna. En
investering som vi gör nu för att möta
framtiden på rätt sätt.
Ambitionen att öka andelen ekologiskt i
produktionen fortsätter men upplevs som
något svårare att nå än tidigare. Under
årets första hälft hamnade andelen inköpta
ekologiska livsmedel i Bolaget på 22,3 %.
För hela Gällivare kommun är inköp av
ekologiska livsmedel ökat från 18,4 % till
24,2%.
Matlaget blev 1:a-pristagare av KFS pris för
Affärsmässig samhällsnytta 2017 priset
delades ut under en ceremoni under KFS
dagarna i Umeå i slutet av maj.

Resultaträkning 2016-08
Intäkter

Utfall

Utfall

Prognos

2017-08

2016-12

2017-12

20 203

21 135

32 379

31 200

-20 510

-20 822

-31 744

-30 203

Avskrivningar

-360

-403

-548

-504

Nettoresultat

-667

-90

87

493

Kostnader

Fin. intäkter

1

Fin. kostnader
Periodens
resultat
Nettodrift budget
Avvikelse

2
-3

-100

-666

-93

89

393

252

262

172

393

-918

-355

-83

0

Balansräkning

2016-12

2017-08

Anläggningstillgångar

1 539

1 259

Omsättningstillgångar

14 646

12 475

16 185

13 734

11 165

11 071

694

694

Långfristiga skulder

0

0

Kortfristiga skulder

4 326

1 969

16 185

13 734

Summa tillgångar
Eget kapital
Avsättningar

Summa eget kapital,
avsättningar och skulder

Ekonomi
Bolaget höjde måltids priserna inför 2017
efter 2 år utan någon höjning. Högre
livsmedelskostnader
än
beräknat.
Personalkostnader för utbildningsinsattser
och nyrekryteringar har ökat jämfört med
tidigare
år.
Kostnaderna
för
produktionsköket är svåra att förutse och
produktionen är igång varje dag året om.
Vilket kräver ett ständiga underhåll och
uppdateringar
av
programvaror.
Reparationer och service måste oftast
göras direkt och utan framförhållning och
planering för att hålla produktionen
rullande.
Matlaget levererar ca 925 000 portioner per
år. En ny transportupphandling görs under
året beräknas klar i slutet av september.

Framtidsperspektiv &
utvecklingsområden
Samarbetet mellan Bolaget och våra
kunder fortsätter att utvecklas för att hitta
en samhällsekonomisk balans. Kostens
betydelse i vardagen har fått ett större
utrymme i allas verksamheter (skola,
äldreomsorg och vården). Att öka mängden
vegetariskt och ekologiskt finns högt upp
på agendan. Produktionen i våra nuvarande
lokaler har varit i gång i 14 år varje dag
året runt och sliter hårt på utrustning och
lokaler. Ny teknik och nya förutsättningar
ändras och utvecklas ständigt i vår
bransch. Detta är viktigt att ta hänsyn till
när vi står inför en stadsomvandling. Att
vara i framkant med ny teknik och ständigt
uppdaterad
i
kosthantering
är
vår
viktigaste utmaning framöver. Styrelsens
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Mål att nå 40% ekologiska råvaror i
produktionen innan 2018, ser vi som svårt
att nå till årsskiftet.
SNR koster är en uppdatering som våra
kunder har begärt, vi har uppdaterat
samtliga recept i vår produktion efter det.
Det innebär i princip att man gör volymen
mindre i en portion men ökar eller behåller
näringsvärdet.
Personalen har utbildats under året i flera
olika områden för att möta framtidens
utmaningar.
Nyanställda får sin utbildning genom oss.
Det är total avsaknad av den här sortens
utbildningar i Gällivare.
Utrustningen som i dag används i
produktionen är på slutfasen. Man beräknar
en
livstid
på
ca
8
år
på
storhushållsutrustning. Vår utrusning är i
vissa delar mycket äldre än så. Ett stopp i
produktionen
är
otänkbart
och
reparationskostnaderna är oftast akuta och
kostsamma.
Ny utrustning planeras in i verksamheten
och köps in eftersom. Investeringsplaner
finns
i
dag
på
kokgrytor,
ugnar,
diskutrustning och en ny packmaskin.
Den ekologiska andelen skall öka i Bolaget,
Styrelsebeslut om 40% i produktionen till
2018 efterföljs. Svårigheten att hitta
produkter som kvalificerar sig för våra krav
kan vara svårt att hitta. Vi arbetar mer
efter att: Hellre en potatis från Norrbotten
än en ekologisk potatis från andra sidan
jordklotet!

47

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2017
Verksamhetsberättelse

Topbostäder AB
Ordförande: Stig Eriksson
VD: Esa Norojärvi
Viktiga händelser under perioden
Det första projektet med ersättningshus
pga. samhällsomvandlingen fortskrider och
punkthuset Dansaren 22-23 på strömgatan
beräknas inflyttningsklart i november.
Överenskommelse är tecknat med LKAB
om 40 lgh på Kommunalhemmet 5 på
Forsgatan varav 22 lägenheter går till
bostadskön. Beräknad inflyttning är 201812. Klart är även 64 lägenheter på
Repisvaara NV. Inflyttning 2018-2019.
Top
Bostäder
har
även
påbörjat
nybyggnation av två hus på Forsheden med
totalt 74 lägenheter där alla lägenheter går
till bostadskön. Beräknad inflyttning 201812, 37 lgh och 2019-06, 37 lgh.

Resultaträkning

Utfall

Utfall

Utfall

Prognos

2016-08

2017-08

2016-12

2017-12

Intäkter

116 282

97 977

163 685

145 894

Kostnader

-75 719

-73 855

-116 442

-117 657

-9 763

-10 155

-14 768

-15 200

30 799

13 967

32 475

13 037

109

67

196

140

Avskrivningar
Nettoresultat
Fin. intäkter
Fin. kostnader

-5 839

-4 751

-8 498

-7 240

Periodens
resultat

25 070

9 282

24 174

5 937

Nettodrift budget

22 515

4 120

21 050

4 000

2 554

5 162

3124

1 937

Avvikelse

Ekonomi
Resultatet för perioden överstiger budget
med drygt 5 mkr och av detta är närmare 2
mkr
ersättningar
som
härrörs
från
samhällsomvandlingen.
Prognosen
för
helåret 2017 visar ett mindre överskott på
1,9 mkr. Soliditeten är stabil och ligger på
25,35%. Kassalikviditeten har sjunkit från
årsskiftet
och
stannar
på
18,76%.
Investeringar under perioden har gjorts
med 20 mkr och detta förklarar till stor del
den lägre likviditeten.

Balansräkning

2016-12

2017-08

Anläggningstillgångar

489 934

500 067

Omsättningstillgångar

9 084

8 377

499 019

508 443

121 736

131 019

0

0

Långfristiga skulder

337 699

332 785

Kortfristiga skulder

39 584

44 640

499 019

508 443

Summa tillgångar
Eget kapital
Avsättningar

Summa eget kapital,
avsättningar och
skulder

Framtidsperspektiv &
utvecklingsområden
Avsiktsförklaring, mellan TOP Bostäder och
LKAB, avseende samhällsomvandlingen har
undertecknats.
Av planerad nybyggnation är ca 170
lägenheter ett nettotillskot till bostadskön.
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Gojan 1 & 14 AB
Ordförande: Lars Alriksson
VD: Mats Pettersson
Viktiga händelser under perioden
I början av maj förvärvades Gojan 1 & 14
AB som ett helägt dotterbolag i Gällivare
kommun. I bolaget ingår både affärslokaler
och hyreslägenheter. Bolaget har avtal med
HSB gällande löpande förvaltning och
administrativa tjänster.

Tkr
Resultaträkning

Utfall

Utfall

Utfall

2017-08

2016-08

2016-12

Intäkter

Prognos
2017-12

1 539

0

0

3 141

Kostnader

-911

0

0

-2 331

Avskrivningar

-115

0

0

-230

Nettoresultat

513

0

0

580
0

Bolaget har gett HSB i uppdrag att upprätta
en underhållsplan för att identifiera
framtida underhållsbehov. Under året har
man filmat avloppen och genomfört
avloppsrensningar.

Fin. intäkter

0

0

0

Fin. kostnader

0

0

0

Ekonomi
Eftersom det är första året som bolaget ägs
av
Gällivare
kommun
finns
inga
jämförelsesiffror från 2016. Resultatet för
perioden visar ett överskott och prognosen
för året beräknas bli 0,6 tkr.

Balansräkning

I
prognosen
finns
kostnaden
för
upprättande av en underhållsplan för
fastigheterna. Underhållsplanen kommer
att ligga till grund för kommande
investeringar
och
prioriteringar
av
underhåll.

Periodens
resultat
Nettodrift budget
Avvikelse

0
580

513

0

0

0

0

0

0

513

0

0

580

2016-12

2017-08

Anläggningstillgångar

0

24 609

Omsättningstillgångar

0

2 716

Summa tillgångar

0

27 325

Eget kapital

0

-2 113

Avsättningar

0

0

Långfristiga skulder

0

-23 067

Kortfristiga skulder

0

-2 145

0

27 325

Summa eget kapital,
avsättningar och
skulder

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Planer håller på att utarbetas kring hur
nybyggnationen av multiaktivitetshuset i
centrum påverkar bolaget. Under 2018
kommer åtgärder att genomföras för att
möjliggöra en försäljning av de delar som
berörs till Gällivare kommun med anledning
av den samhällsomvandling som pågår.
Åtgärder utifrån underhållsplanen kommer
att genomföras.

Vakanserna för bolaget per 170831 är
59,4 % för lokaler och 0 % för bostäder. I
prognosen är det antaget att vakanser
kvarstår året ut.
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