Delårsrapport
2018-08-31

Innehållsförteckning
3
3
3
5
7
10
12
13
14
16

Förvaltningsberättelse
God ekonomisk hushållning
Utvärdering av ekonomisk ställning
Intern Kontroll
Måluppfyllelse för kommunen
Medborgare
Samhällsomvandling
Tillväxt & utveckling
Intern effektivitet
Medarbetare
Ekonomi

20
22
24

Räkenskaper
Sammanställd redovisning
Resultaträknin
Balansräkning

25
26
27
28
30
32
34
38
41

Verksamhetsberättelser
Kommunen
Kommunfullmäktige
Revision
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Kommunstyrelsen
Miljö-bygg och räddningsnämnden
Service- och Tekniknämnden
Barn- Utbildnings- och Kulturnämnden
Socialnämnden

45
46
47
48

Kommunala bolag
Gällivare Energi AB
Matalaget i Gällivare AB
TOP bostäder AB
Gojan 1 & 14

DELÅRSRAPPORT 2018
Förvaltningsberättelse
God ekonomisk hushållning

Uppsatta mål
Uppföljning sker enligt beslutad process och
rutin i nämnder och förvaltningar.

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

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 nå delvis måluppfyllelse vid
årsskiftet. Fyra av fem målsättningar når full
måluppfyllelse.

Handlingsplaner för målstyrning
Upprättande av handlingsplaner för målstyrning
sker ned till avdelningsnivå i alla förvaltningar.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har inte
beslutat
om
uppföljningspunkten
i
sin
internkontrollplan.
Ekonomisk uppföljning
Uppföljning sker enligt beslutad process och
rutin. Fastställd punkt för budgetuppföljning
och
avvikelse
sker
på
nämndernas
sammanträden.

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.
Alla
kommunens
verksamhetsmässiga
perspektiv bedöms nå delvis måluppfyllelse på
helåret.

Styrelsens/nämndens ärenden
Uppföljning sker enligt beslutad process och
rutin i nämnderna.
Revisionsrapporter/tillsyn
Uppföljning av revisionsrapporter sker enligt
beslutad process och rutin i nämnderna.

Utvärdering av ekonomisk ställning
Kommunens ekonomiska ställning för år 2017
redogjordes
för
i
årsredovisningen.
De
händelser som påverkar kommunens ställning
mest under 2018 är den negativa prognosen för
nämnderna med 27,8 Mkr där socialnämnden
visar det största underskottet. Kommunens
pensionskostnader är ca 2,9 Mkr lägre än
budgeterat och prognosen tyder på något lägre
avskrivningar med 2,2 Mkr, mycket beroende
på att budget inte har upparbetats på grund av
förseningar eller uteblivna anbud.

Reglementen
Uppföljning av styrelsens och nämndernas
reglemente sker enligt beslutade rutiner med
någon avvikelse.
Statsbidrag
Inventering och upprättande av rutiner pågår i
förvaltningarna.
Etik, korruption och oegentligheter
Uppföljning av EKO-riktlinjer sker i styrelsen
och i de flesta nämnderna.

Kommunen erhåller ett engångsbidrag för
flyktingverksamhet under 2018 motsvarande
7,5 Mkr. Indexeringen på den fordran som
uppstod i samband med försäljningen av
verksamhetslokaler 2017 beräknas förbättra de
finansiella ränteintäkterna med ca 11 Mkr.
Intern kontroll
Intern kontroll är ett system för uppföljning.
Uppföljningen består av utvalda verksamhetsområden där bedömda risker finns. Efterlevnad
av internkontrollen anses vara uppfylld när ett
eller flera angivna kontroller är genomförda
utan avvikelser under året.
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Socialnämnden (SN):
Riskbedömningar
har
gjorts
inom
alla
ansvarsområden.
Cheferna
sammanställer
upprättade riskbedömningar.

Riskbedömning i verksamheten
Kommunstyrelsen (KS):
Riskbedömningar har gjorts inom rekrytering
och
kompetensförsörjning,
samhällsomvandlingen
och
ekonomistyrning
av
statsbidrag.

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

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

Service- och tekniknämnden (SOT):
Riskbedömningar
har
gjorts
inom
samhällsomvandlingen, kompetensförsörjning,
mål och resurser samt telefonlista för kris och
beredskapsplan.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (MBR):
Riskbedömningar har gjorts inom redovisning
av ärenden, operativa verksamheten samt
arbetsmiljöfrågor samt bisysslor.

Uppföljning intern kontroll

KS

BUoK

SN

SoT

MBR

1. Uppsatta mål
2. Strategiska planer och program

*

3. Handlingsplaner för
målstyrning
4. Ekonomisk uppföljning

*

5. Styrelsens/ nämndens ärenden
6. Revisionsrapporter/ tillsyn
7. Reglementen
8. Statsbidrag
9. Etik, korruption och
oegentligheter
10. Riskbedömningar i
verksamheten

*

4

ÖFN

DELÅRSRAPPORT 2018
Förvaltningsberättelse
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.

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.
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 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.
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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
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Förvaltningsberättelse
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
förbättrats något.
Bedömningen är att
mätinstrumentet kommer att
bli delvis uppfyllt.

* 1.2 CEMR Europeiska
deklarationen för
jämställdhet; Öppna
jämförelser Jämställdhet;
förbättrat resultat.

•

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

•

1.3 Undersökningen har
förändrats och kan inte
jämföras med tidigare år. Ny
jämförelse nästa år.

•

2.1 Arbetet kring integration
utvecklas och fler områden
uppfyller delmål. Kommunen
har beviljats ett antal
integrationsprojekt från
Länsstyrelsen.

3.1 GVE Miljöplan;
Implementerad miljöplan.

•

3.1 Den nya miljöplanen är
inte antagen. Implementering
beräknas ske 2019.

3.2 Aktuell hållbarhets
kommunranking;
förbättrad placering i
rankingen.

•

3.2 Gällivare kommun har
försämrat resultatet på
rankingen från plats 187
(2017) till plats 192 (2018).

* 3.3 GVE Energiplan;
Öppna jämförelser Energi
och klimat; förbättrat
resultat.

•

3.3 Öppna jämförelser Energi
och klimat har utgått. En
annan jämförelse får göras till
årsredovisningen.

4.1 SCB
Medborgarundersökning;
förbättrat resultat.

•

4.1 SCB Medborgarundersöknings totalindex har
försämrats från 130 (2015) till
128 (2017)

•

4.3 SKL Öppna
jämförelser skola,
socialtjänst; förbättrat
resultat.

4.2 SKL kommer inte att
genomföra någon
undersökning under 2018.

•

4.4 Landsbygdspolitisk
strategi; ökad
måluppfyllelse.

4.3 Resultat kommer att
redovisas till
kommunfullmäktige i
årsredovisningen.

•

4.4 Landsbygdspolitiska
strategin kommer att följas
upp vid årsredovisningen.

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

* 1.3 GVE
Funktionshinderpolitiskt
program; Myndigheten för
delaktighet ”Kolla läget”;
förbättrat resultat.
2.1 GVE
Integrationsplan; ökad
måluppfyllelse.

Medborgare

*4.2 SKL ”Information till
alla?” webbmätning;
förbättrat resultat.
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Befolkning
Befolkningen i Gällivare kommun minskade med
110 personer till 17 715 st under det första
halvåret 2018 (scb.se).

Områden som är klar att bebyggas
TOP bygger 74 nya lägenheter på Forsheden.
Detta blir ett nytillskott av bostäder och är inte
ersättningsbostäder.

Under första halvåret 2018 föddes 85 barn,
tillsammans med antalet avlidna bidrog detta
till ett födelsenetto (antal födda minus antal
döda) på -45 personer. Samma period år 2017
föddes 115 barn och födelsenettot uppgick
till -18.

Nya lägenheter byggs på Forsgårdsområdet.
Nåiden bygger 62 lägenheter för LKABs
räkning. I samma område uppförs 40
lägenheter till TOP bostäder för LKABs räkning.
Varav 18 lägenheter blir ett nytillskott till
bostadskön.

Antal inflyttningar under första halvåret 2018
uppgick
till
259
personer
och
antalet
utflyttningar var 327 personer.

På Repisvaara är arbetet i full gång för ca 1000
bostäder i hela området. Gällivare kommun har
påbörjat försäljningen av villatomter för etapp 1
och etapp 2.

Gällivare
kommun
har
ett
negativt
flyttningsnetto (antal inflyttade minus antal
utflyttade) under första halvåret som uppgår till
-68 personer. Under 2017 var flyttningsnettot -32 personer under samma period.

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.

Befolkningsmässigt är Gällivare kommun inne i
en långsiktig negativ trend när det gäller
befolkningen. Sedan 1998 (20 år) har
kommunens befolkning endast ökat under ett
enskilt år vilket var 2013. Prognosen för helåret
pekar mot minskade befolkningssiffror för 2018.
Trenden är att befolkningen minskar mer under
kvartal 3 och 4.

Arbetsmarknad i Gällivare Kommun
Den 31 augusti 2018 uppgick den öppna
arbetslösheten i Gällivare kommun till 2,2
procent av befolkningen. Samma period 2017
var den 2,4 procent vilket innebär att den har
minskat med 0,2 procent.
Ungdomsarbetslösheten i Gällivare kommun har ökat från 2,5
procent till 3,1 procent under samma period.
Riksgenomsnittet för öppet arbetslösa var 3,9
procent och i Norrbottens län låg andelen på
3,2 procent (källa: ams.se).

Bostadsmarknad
Detaljplaner och utvecklingsplaner
I kvarteret Vägmästaren vid Hedskolan pågår
entreprenad för rivning och marksanering.
Omläggning av VA-ledningar kommer att
utföras
maj-juni
2018.
Anläggning
av
Friidrottshallen juli 2018- dec 2019. Plus ca 90
bostäder.

Folkhälsa
En svag förbättring av folkhälsan noteras i
förhållande till riket. Mäns hälsa står för denna
förbättring med elva nyckeltal som ligger bland
de 25% bästa kommunerna i landet och fem
nyckeltal som ligger bland de 25% sämsta
kommunerna i landet. Kvinnors hälsa ligger i
stort på samma nivå som tidigare i förhållande
till riket med en jämn fördelning av nyckeltal
inom botten- och toppen skiktet. Det område
där kommunen uppvisar statistik som är sämre
än genomsnittet är fortsatt 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. Trots
detta har kvinnors psykiska hälsa försämrats i
kommunen. För en bättre, mer jämlik och
jämställd,
folkhälsa
krävs
ett
fortsatt
systematiskt arbete med effektiva insatser
riktade till hela befolkningen men med fokus på
att nå riktade grupper.

Vid nuvarande Granngården längs Norska
vägen pågår detaljplanearbete för ca 200
bostäder. En detaljplan för utökning av
Repisvaara NV ska möjliggöra byggnation av ca
60 villor har påbörjats.
En detaljplan för Tallbacken Lina 3:1 ska
möjliggöra uppförandet av ca 10 villor.
Detaljplaner för Gällivare 82:2 och del av
Gällivare 12:74. Planområdet ligger på södra
sidan Vassara älv, öster om Karlgrens slakteri.
Planen ska ge utrymme för att uppföra fem
nedmonterade hus från Malmberget, som
innehåller ca 20 lägenheter, samt ett tiotal
villor.
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Integration
Bosättning nyanlända
Kommunen är skyldig att bosätta 45 anvisade
personer under 2018. Till och med juli är 16
personer bosatta, resterande 29 är planerade
att bosättas under augusti-december. Andelen
kvotflyktingar ökar och beräknas vara 1/3 av de
anvisade. Hittills i år har vi bosatt 7
kvotflyktingar
bestående
av
2
familjer.
Anhöriga till ensamkommande barn/ungdomar
har börjat komma till kommunen och önskar
bosättning,
dessa
omfattas
inte
av
bosättningsanvisningar från Migrationsverket.
Kommunens 2 slussboenden med 18 rum samt
2 lägenheter är fullbelagda. Dessa är en
förutsättning för att klara mottagandet inom
anvisad tid. Andelen anvisade fortsätter att till
mer än hälften bestå av ensamstående män,
vilket ökar behovet av mindre och fler bostäder.

Skola
Antalet anhöriga och kommunplacerade barn i
grundskolan
har
ökat
medan
antalet
asylsökande barn minskar.
Ensamkommande barn
Antalet ensamkommande barn som kommer till
Sverige minskar och kommunen har inte fått
någon
ny
anvisning
efter
april
2017.
Kommunen har 29 stycken ensamkommande
barn/ungdomar. 23 har permanent uppehållstillstånd, 3 har tillfälligt uppehållstillstånd och 3
stycken är asylsökande och väntar på beslut.
Det finns 3 ensamkommande på annan ort.
Kommunen har avvecklat HVB hemmen och har
nu stödboende för de ensamkommande från 16
år och uppåt. Vid eventuell anvisning av nytt
ensamkommande barn under 16 år överförs
platsen till Piteå kommun.

Under januari – juli 2018 har 50 personer
bosatts sig i kommunen medräknat anvisade
och tidigare ensamkommande.
Varav 16
stycken är anhöriga till redan tidigare bosatta.

Nya gymnasielagen har trätt i kraft och det
innebär att ensamkommande som fått avslag
ges en chans att stanna i Sverige för att
studera.
Det
finns
för
närvarande
en
ensamkommande ungdom i Gällivare kommun
som uppfyller villkoren för att söka på dessa
skäl.

Sysselsättning och arbete
Förvärvsintensiteten för nyanlända 20-64 år i
Gällivare ligger högre än i Norrbotten och riket.
Målgruppen arbetar främst inom vård och
serviceyrken.
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Samhällsomvandling
Den samlade bedömningen av perspektivet
samhällsomvandling är att målen är delvis
uppfyllda.
5. En god fysisk
planering
(bebyggelse, boende,
infrastruktur och
kommunikationer)

Samhällsomvandling

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 Planberedskapen matchar
i första hand avveckling och
utveckling i samband med
samhällsomvandlingen men
ger även utrymme för tillväxt
i enlighet med bostadsförsörjningsplanen.

•

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

•

6.2 En beräkning av
effekterna gällande
byggnader som ersätts håller
på att sammanställas av
ekonomienheten. Uppgifterna
kommer att finnas tillgängliga
vid årsredovisningen.

6.1 GVE Effektmål tas
fram för alla planer och
utredningar gällande
samhällsomvandlingen;
antal planer utan
effektmål.
6.2 GVE minskade
driftskostnader för
byggnader som ersätts;
Minskade driftskostnader i
jämförelse med
nuvarande.

Byggnationen av is-och evenemangsarena har
påbörjats.

Viktiga händelser under 2018
Arbetet med huvudtidplan för samhällsomvandlingen
i
samarbete
med
LKAB
uppdateras regelbundet och används som en
grund för resursplanering.

Under 2018 har kommunen fortsatt arbetet
med att höja sin planberedskap och skapa
förutsättningar för bostadsbyggande genom att
ta fram detaljplaner för bostäder.

Byggandet
av
Kunskapshuset
fortgår.
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 Södra etapp 2
har påbörjats.

Tomtförsäljning av Repisvaara etapp 2 planeras
att påbörjas 2019.

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

Byggnation av förskolepaviljoner med 4
avdelningar på Tallbacka planeras att påbörjas
under andra halvåret 2018, med beräknad
inflyttning 2019.

Arbetet med första etappen av Sjöparkens
parkområde färdigställs och etapp 2 skall
påbörjas.

Förstudier för ny förkola/skola samt nytt vårdoch
omsorgsboende
på
Repisvaara
har
10
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påbörjats. Byggnation planeras att pågå under
2019-2021.

förutsättningar för bostadsbyggande i form av
markberedskap, planberedskap samt planera
för en god infrastruktur.

I det längre perspektivet ligger fortsatt
prioritering på att kontinuerligt skapa goda
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Tillväxt och utveckling
Den samlade bedömningen av perspektivet
tillväxt och utveckling är att målen är delvis
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 2018 uppgick
till 259 personer och antalet
utflyttningar var 327 personer.

7.2 SCB
Befolkningsstatistik;
positiv befolkningstillväxt
(total befolkning).

•

7.2 Befolkningen i Gällivare
kommun minskade med 110
personer till 17 715 st under
det första halvåret 2018.

* 8.1 Svenskt näringslivs
kommunranking;
förbättrad placering.

•

8.1 Kommunrankingen släpps
den 2 oktober. Resultatet kan
inte bedömas vid
delårsrapporten.

•

8.2 INSIKTS-undersökningen
kommer att genomföras under
hösten 2018. Resultatet kan
därmed inte bedömas vid
delårsrapporten.

•

8.3 Differentieringen har ökat
mellan 2015-2016 (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 inte tillgängliga
till delårsrapporten.

•

9.2 Resultatet är förbättrat
inom skidspår och isbanor
men försämrat inom
snöröjning och skoterleder.

* 8.2 SKL INSIKT;
Förbättrade index.
8.3 SCB SCB
Yrkesstatistik; ökad
differentiering.

Tillväxt och utveckling

* 9.1 Resurs TEM-rapport;
Förbättrade nyckeltal för
turism.
9.2 SCB
Medborgarundersökning;
förbättrat resultat på
tilläggsfrågor (skoterleder,
skidspår, snöröjning,
isbanor).
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Intern effektivitet
Den samlade bedömningen av perspektivet
Intern effektivitet är att målen är delvis uppfyllda.

Intern effektivitet

10. Rätt service
till rätt kostnad
anpassad utifrån de
demografiska
förutsättningarna.

10.1 SKL Vad kostar
verksamheten; minskade
negativa
nettokostnadsavvikelser
från referenskostnader/
rikskostnader.
10.2 GVE Öka
täckningsgraden och
kostnadstäckningen för
verksamheter som har låg
grad; Ökad täckningsgrad.
10.3 SKL Kommunens
kvalitet i korthet;
förbättrat resultat.

Vad kostar verksamheten
Den totala nettokostnadsavvikelsen har ökat
från 14,9 % till 15,7 % mellan åren 2016 och
2017. Utvecklingen har sett ut som följande i
de
olika
delmodellerna,
i
procentuell
nettokostnadsavvikelse.

•

10.1 De negativa avvikelserna
från referenskostnader/
rikskostnader bedöms öka
under året utifrån
prognostiserade budgetutfall.

•

10.2 Sammanställningen är
inte komplett för alla
verksamheter utan kommer
att presenteras till
årsredovisningen.

•

10.3 Resultatet på SKL:s
kommunens kvalitet i korthet
(ordinarie mått) har
förbättrats mellan 2016-2017
(senaste mätningen).

Grundskola inkl. förskoleklass
Ökad negativ kostnadsavvikelse
2016: 18,3 %
2017: 19,4 %
Gymnasieskola
Minskad negativ kostnadsavvikelse
2016: 26,2 %
2017: 32,3 %

Fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet
Fortsatt men minskad positiv kostnadsavvikelse
2016: -29,5 %
2017: -26,6 %

Individ- och familjeomsorg
Ökad positiv kostnadsavvikelse
2016: -11,9 %
2017: -19,0 %

Förskola inkl. öppen förskola
Ökad positiv kostnadsavvikelse
2016: -6,6 %
2017: -7,5 %

Äldreomsorg
Ökad negativ kostnadsavvikelse
2016: 25,7 %
2017: 27,0 %
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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 offensiv
och strategisk
kompetens- och
personalförsörjning.

11.2 GVE Obligatorisk
sjukredovisning; Minskad
total sjukfrånvaro till
under 4%.
11.3 GVE
Arbetsskador; minskat
antal arbetsskador.

•

11.1 Nöjdheten hos
medarbetarna har minskat
från 70(2015) till 68 (2017).
Nästa undersökning sker
2019.

•

11.2 Den totala sjukfrånvaron
fortsätter att minska under
januari-augusti. Den har
minskat från 7,1 (2016) till
6,7 (2017) till 6,2 (2018).

•

11.3 Tillbud och arbetskador
kommer troligtvis att öka
under 2018 på grund av ökad
information om vikten att
anmäla arbetsskador och
tillbud. Resultatet redovisas till
årsredovisningen.

•

11.4 Personalomsättningen
kommer sannolikt inte att
minska då den varit relativt
konstant under ett antal år.
Ett förslag om incitament för
att attrahera och behålla
personal har presenterats för
KSAU.

•

11.5 Antalet praktikanter och
extratjänster kommer
sannolikt inte att öka inom
kommunen 2018.

•

12.1 Åtgärder enligt program
för kompetens- och
personalförsörjning redovisas
till årsredovisningen efter
uppföljningen av
förvaltningarnas insatser i det
pågående
kompetensförsörjningsprojektet.

11.4 GVE Minskad
personalomsättning i
kommunen; minskad
personalomsättning.
11.5 Öka mångfalden;
ökat antal praktikanter
och extratjänster.

Medarbetare

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

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.

14

DELÅRSRAPPORT 2018
Förvaltningsberättelse
Obligatorisk sjukredovisning
Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd
ordinarie arbetstid (alla månadsavlönade)
januari - augusti.
2016
Total
sjukfrånvaro
– varav långtidssjukfrånvaro *

2017

Anställningar per 31 augusti

6,7

6,2

2016

2017

2018

Kvinnor

1184

1165

1158

Män

2018

7,1

Tillsvidareanställda

Totalt
Omräknat till
årsarbetare*

269

275

264

1453

1441

1422

384

385

375

41,2

36,2

31,3

upp till 29 år

5,1

5,6

4,2

30-49 år

7,8

7,4

6,4

KLK

79

83

82

11

35

37

16

16

11

BUoK

Över 50 år

7,1

6,5

6,6

MBR

Kvinnor

8,0

7,6

7,1

Sam

Män

3,9

3,6

3,1

Soc

769

750

751

SoT

158

138

136

1417

1407

1391

Personer

306

352

259

Årsarbetare

288

339

247

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

Totalt
Tidsbegränsat
anställda

Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd
ordinarie arbetstid uppdelat per förvaltning,
januari - augusti.

Timanställda

Förvaltning
2016 2017 2018
Barn- utbildning
och
5,4
5,3
5,8
kulturförvaltning
en
Kommunlednings
3,6
2,5
2,1
-kontoret
Service- och
teknikförvaltning
4,3
3,6
2,5
en
Socialförvaltning
9,4
9,1
8,2
en
Miljö-, Bygg- och
Räddningsförvalt
4,3
1,7
ningen
Sjukfrånvaron redovisas ej på
förvaltningar med färre än 20 anställda

Årsarbetare*
209
194
186
*Med årsarbetare avses del- och
heltidsanställningar omräknat till heltider.

81,4
procent
av
de
tillsvidareanställda
medarbetarna är kvinnor, en ökning med 0,6
procentenheter jämfört med 2017. Antalet
tillsvidareanställda i Gällivare kommun har
minskat med 19 personer jämfört med 31
augusti 2017.
Gällivare
kommun
hade
totalt
1 824
årsarbetare (tillsvidare- och tidsbegränsade
anställningar 2018-08-31 och timanställda för
januari - augusti 2018). Det är en minskning
med 116 årsarbetare jämfört med samma tid
2017.

Personalenheten har kontinuerliga uppföljningsträffar med företagshälsan för att kartlägga
hälsoläget och utveckla vårt samarbete. En
projektanställd
hälsosamordnare
har
rekryterats för att arbeta med att utveckla
former för att minska sjukfrånvaron i Gällivare
kommun.

106 medarbetare var deltidsanställda vilket är
en ökning med 6 personer jämfört med augusti
2017. Av antalet kvinnor arbetar 8,3 % deltid
och bland männen arbetar 3,8 % deltid. Det
innebär en ökning med 0,4 procentenheter
bland kvinnorna och en ökning med 0,9
procentenheter bland männen jämfört med
samma period 2017.

Hälsosamordnaren ska samverka med chefer
och företagshälsovård för att identifiera
riskgrupper och utveckla ett strukturerat
arbetssätt i arbetet med sjukfrånvaron,
samt utveckla former för tidiga insatser på
individ, grupp och organisationsnivå.

Genomsnittlig
sysselsättnings
grad

2016

2017

BUoK

97,0

96,2

97,0

KLK

98,8

98,8

98,2

Soc

97,5

98,0

97,9

SoT

98,0

98,6

MBR
Totalt
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2018

98,2
100,0

97,5

97,6
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Ekonomi
I en samlad bedömning är målsättningen delvis
uppfylld i perspektivet Ekonomi.
Balans mellan utgifter och
13. En
inkomster:
ekonomiskt hållbar
kommun.
13.1 GVE Resultatet
ska minst motsvara 1 %
av skatter och bidrag
(exklusive synnerliga skäl
– samhällsomvandling).
13.2 GVE Riktlinjerna
för god ekonomisk
hushållning gällande
resultatutjämningsreserven
ska följas.
13.3 GVE Oförändrad
utdebitering av
kommunalskatt under
planperioden (22,55 %).

•

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

•

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 2018.
Lönsamma investeringar
redovisas i volym och tid för
när de blir lönsamma.

•

13.5 Den totala
underhållsskulden fortsätter
att minska när
verksamhetslokaler,
anläggningar, vägar, vatten
och avlopp ersätts i samband
med samhällsomvandlingen. I
det äldre bestånd som inte
ersätts bedöms
underhållsskulderna inte
minska.

Investeringar/
finansieringar:

Ekonomi

13.4 GVE
Finansieringen av
investeringar bör över en
rullande femårsperiod ske
med egna medel.
Verksamhetsmässiga och/
eller ekonomiskt lönsamma
investeringar kan
finansieras med lånade
medel. Amorteringstiden
för upptagna lån får inte
överstiga den ekonomiska
livslängden för de
investeringar som lånen
avser. 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.

Prognos för helåret
Gällivare kommuns resultat för 2018 förväntas
uppgå till -7,8 Mkr. Samhällsomvandlingen
förväntas påverka kommunens resultat med 5,2
Mkr under helår 2018.

Styrelsens och nämndernas avvikelse mot
budget förväntas uppgå till -27,4 Mkr.
Avskrivningarna visar en positiv avvikelse
motsvarande 2,2 Mkr och skatte- och
bidragsintäkter beräknas följa budgeterade
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intäkter. Beräknad avkastning för innestående
fordran från tidigare års försäljningen av
verksamhetslokaler
påverkar
finansnettot
positivt med ca 11,0 Mkr.

Prognos för balanskravsresultat
Prognosen för årets balanskravsresultat uppgår
till - 8 Mkr och beror till största delen på
underskottet i socialnämnden.

Driftredovisning per nämnd/ styrelse
Tabellen nedan visar utfall, avvikelse och
prognos för kommunens styrelse och nämnder.
Driftredovisning per nämnd/styrelse
Nämnd/styrelse

Utfall 2017-08
Kostnad

Intäkt

Netto

Periodens
budget

Periodens
avvikelse

Utfall 2018-08
Kostnad

Intäkt

Netto

Periodens
budget

Periodens
avvikelse

Prognos 2018
Prognos

Budget

Avvik.

Fullmäktige

0

-970

-970

-893

-77

0

-725

-725

-893

168

-1 340

-1 340

Revision

0

-942

-942

-1 183

241

0

-446

-446

-1 083

637

-1 625

-1 625

0
0

Valnämnd

0

-17

-17

-32

15

34

-176

-141

-365

224

-548

-548

0

Överförmyndare

990

-1 786

-797

-826

29

308

-1 217

-909

-830

-79

-1 246

-1 246

0

Kommunstyrelse

32 833

-85 407

-52 574

-56 509

3 935

36 727

-95 384

-58 657

-60 155

1 498

-90 407

-90 020

387

- varav Samhällsbygnad

9 396

-11 139

-1 743

-2 227

484

9 801

-13 128

-3 327

-2 238

-1 089

-3 358

-3 358

0

Miljö, bygg- och räddningsnämnd

7 477

-19 372

-11 895

-15 618

3 723

5 119

-20 452

-15 333

-16 652

1 319

-24 873

-24 873

0

1 241

-64 699

-63 458

-63 878

420

1 298

-64 743

-63 445

-63 986

541

-96 018

-96 018

0

Servic e- och tekniknämnd, skatte

94 828

-141 214

-46 385

-49 474

3 089

98 565

-148 796

-50 231

-49 806

-426

-79 519

-82 519

-3 000

Servic e- och ekniknämnd, VA

LKF/GVE kommun

37 697

-29 986

7 711

4 284

3 427

42 807

-34 701

8 106

4 242

3 864

0

0

0

Servic e- och tekniknämnd, avfall

23 325

-17 003

6 322

2 203

4 120

26 479

-19 877

6 602

2 002

4 600

0

0

0

Barn, utbildning- oc h kulturnämnd

29 480

-232 487

-203 007

-198 777

-4 230

25 602

-238 501

-212 899

-212 037

-862

-311 866

-314 140

-2 274
-22 476

Socialnämnd

86 127

-401 208

-315 081

-316 499

1 418

66 422

-407 103

-340 681

-322 583

-18 098

-485 399

-507 875

1 966 881

-58 389

1 908 492

-13 594

1 922 086

100 282

-68 391

31 891

-11 336

43 228

-17 011

-16 091

920

812

-31 627

-30 815

-37 158

6 342

868

-38 298

-37 430

-41 526

4 096

-62 314

-60 145

2 169

2 281 691

-1 085 107

1 196 584

-747 953

1 944 537

404 511 -1 138 810

-734 299

-775 009

40 710

-1 172 166 -1 196 440

-24 274

2 828

-586

2 242

1 799

443

7 911

-119

7 792

966

6 826

1 450

14 150

757 972

0

757 972

756 476

1 496

776 020

0

776 020

782 703

-6 682

1 174 524

1 174 442

-82

Summa totalt inkl Samhällsomvandling
3 042 491 -1 085 694

1 956 797

10 322

1 946 475

1 188 442 -1 138 929

49 514

8 660

40 853

3 808

-7 848

-11 656

Kommungemensamma
Avskrivningar
Summa verksamheter
Finans
Skatter/statsbidrag,+fastighetsavg
Samhällsomvandling

-23 141

1 887 873

-3

1 887 876

Summa totalt exl Samhällsomvandling1 131 477 -1 062 553

1 911 014

68 924

10 325

58 599

27 685

12 700

-20 896

6 789

4 140

9 802

-5 785

5 215

11 000

1 160 757 -1 118 033

42 724

4 520

31 051

9 593

-13 063

-22 656

Inkl kapital kostnader
Avskrivningar och räntor för finansiell leasing ingår i Service oc h teknik nämnden med belopp 3,165 mkr.

Nämndernas och styrelsens prognoser
Service- och tekniknämnden:
-3 000 tkr
Flygplatsavdelningen kommer att få svårt att
klara budget på grund av NexJet konkurskostnader den tid som flygtrafiken är
begränsad. Trafikverket har upphandlat ny
trafik
som
kommer
igång
tidigast
15
september. Detta kan innebära en total förlust
på över 6 Mkr.

Socialnämnden:
-22 476 tkr
Socialnämnden gör ett stort underskott på sina
personalkostnader. Orsaken till detta är bl.a.
att många anställda tagit ut sommarförmån,
vilket innebär att man fått ersättning för att
inte ta semester under sommaren. Den totala
kostnaden för sommarförmånen uppgår till 6,5
Mkr. Därutöver finns ett antal ofinansierade
tjänster inom hemvården som överflyttats från
ett investeringsprojekt. Sommarmånaderna har
även haft stora övertidsuttag.

Arbete för att få kompensation från staten för
de förlorade intäkter som konkursen i NEXT jet
föranlett pågår. Möte om detta har skett med
kommunaktionsdepartemetet.

På
grund
av
avsaknaden
av
egna
sjuksköterskor
måste
dessa
inköpas
av
konsultföretag till en merkostnad på ca 5060%, detsamma gäller även socionomer inom
biståndsenheten.

Övriga verksamheter bedöms klara budget.
Prognosen för året tyder på ett negativt
resultat.

Budgeten för leasingbilar ger ett stort
underskott, ca 3 Mkr. Inom biståndsenheten
återfinns underskott inom konsulentstödda
familjehem samt ungdomsvården.

Barn- utbildning och kulturnämnden:
- 2 274 tkr
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har ett
underskott under perioden motsvarande 862
tkr. Underskottet förklaras bland annat av
kostnader för resurser utöver ram inom både
förskola och grundskola, merkostnader som
uppkommit i samband med skolstrukturen samt
att antalet barn och elever ökat inom
verksamheterna.

Miljö- bygg och räddningsnämnden:
0 tkr
På grund av pågående samhällsomvandling
överskrider intäkterna för byggavdelningen
budgeterat mål.
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exploateringsfastigheter
fordringar.

Miljöavdelningen och byggavdelningen har
genomfört digitala satsningar vilket medför
ökade övriga kostnader men vägs upp av ökade
intäkter.

och

indexering

av

Investeringsredovisning
Av budgeten på 1 420,9 Mkr förväntas 655 Mkr
användas under 2018. Till och med augusti är
321,1 Mkr förbrukat. Av ej upparbetade medel,
enligt prognosen, uppgår 668 Mkr investeringar
kopplade till samhälls-omvandlingen och 66 Mkr
avser fiberutbyggnadsprojektet. 88 % av alla
projekt är färdigställda eller pågår per sista
augusti.

Alla kostnader för räddningsavdelningen pga.
sommarens skogsbränder har inte redovisats
ännu. Det kommer att innebära överskridande
på
personal
samt
övriga
kostnader.
Överskridandet kommer att bero på vilka bidrag
MSB betalar ut till Gällivare kommun.
Kommunstyrelsen:
+387 tkr
Kommunstyrelsen uppvisar ett överskott på 387
tkr. Det beror till stor del på personalsocial
verksamhet, övergripande integration och
vakanta tjänster.

Kommunstyrelsen har några mindre pågående
projekt
samt
ett
stort
projekt
inom
fiberutbyggnad till vilket största delen av
redovisade medel avser.
Samhällsbyggnad har flera pågående projekt
inom bygg- och exploateringsområdet samt
mark- och fastighetsköp. Byggandet av
Kunskapshuset i Gällivare centrum är igång.
Dessutom pågår det ett stort exploateringsprojekt, Repisvaara södra i två etapper där
etapp 2 har påbörjats. Upphandling av
friidrottshallen pågår och projektering för ett
multiaktivitetshus som kommer att ha plats för
bland annat idrott, bad, dans, musik, teater och
bibliotek pågår. Arbetet med första etappen av
Sjöparkens parkområde färdigställs och delar
av etapp 2 har påbörjats. Man har påbörjat
byggnationen av is- och evenemangshallen.
Förstudier för ny förskola/skola samt nytt vårdoch
omsorgsboende
på
Repisvaara
har
påbörjats. Byggnation planeras att pågå under
2019-2021. Byggnation av förskolepaviljoner
med 4 avdelningar på Tallbacka har påbörjats
under andra halvåret 2018, med beräknad
inflyttning 2019.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
visar
ett
underskott under perioden vilket kommer
täckas upp till årsskiftet.
Avskrivningar
Prognosen för avskrivningarna är drygt 2,2 Mkr
lägre än budgeterat. Utfallet förväntas bli 60,1
Mkr för helåret (50,3 Mkr).
Finansnetto
Resultatet från finansiella poster förväntas
uppgå till 14,2 Mkr (8,1 Mkr) vid årsslutet,
vilket är 12,7 Mkr högre än budgeterat.
Avvikelsen beror till största delen på god
avkastning på innestående medel i samband
med försäljningen av verksamhetslokaler.
Skatter och Statsbidrag
Prognosen för året är i paritet med budgeterat
gällande
skatteintäkter
och
intäkter
för
flyktingmedel som är inräknade i budget och
prognos för 2018.

Serviceoch
tekniknämndens
skattefinansierade verksamhet väntas upparbeta 85%
av budgeten på 148,3 Mkr. De större
investeringarna är områdesvisa satsningar och
förändringar i skolstrukturen där färdigställande
beräknas
till
hösten
2020.
De
flesta
investeringarna pågår i huvudsak enligt plan.

Pensionskostnader
Pensionskostnaderna förväntas uppgå till 69,6
Mkr (67,6 Mkr), vilket är 2,9 Mkr mindre än
budgeterat.
Pensionsförpliktelser
Pensionsskulden inklusive ansvarsförbindelser
och löneskatt beräknas enligt prognos vid årets
slut uppgå till 487,2 Mkr vilket är en ökning
med 17,5 Mkr från 2017-12-31.

Service- och tekniknämndens affärsverksamhet
räknar med att upparbeta 84 % av budgeten på
22,6 Mkr. Budgeten avser fem projekt inom VA
utöver
de
projekt
som
finns
inom
samhällsbyggnad.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster uppgår netto till
20,8 Mkr vilket främst beror på försäljning av

Barn, utbildning- och kulturnämnden har fem
projekt. De förväntas upparbeta 39 % av
tilldelad budget på 5,1 Mkr till största delen på
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Grund av förseningar i relaterat projekt.

har ett projekt som man har försökt upphandla
men där inga anbud har inkommit. Nytt försök
till upphandling kommer att göras och medför
utgifter under nästa år.

Socialnämnden har tre pågående projekt som
förväntas upparbeta 65 % av budgeten på 3,6
Mkr.

Tabellen nedan visar utfall och prognos för
styrelsens
och
nämndernas
investeringsredovisning.

Miljö, bygg- och räddningsnämnden har nyttjat
14 % av tilldelad budget på 1,2 Mkr. Nämnden

Investeringsredovisning per nämnd/styrelse, tkr
Utfall 2017-08
Nämnd/styrelse/utskott
Investeringsreserv

Budget

Redov.

Utfall 2018-08

Avvikelse

Budget

Redov.

Prognos 2018

Avvikelse

Budget

Prognos

Avvikelse

1 943

0

1 943

1 999

0

1 999

3 000

0

3 000

Kommunstyrelsen

44 232

5 272

38 961

67 833

23 052

44 780

101 790

38 420

63 370

Samhällsbyggnad

668 825

428 578

83 700

344 878

756 521

225 153

531 368

1 135 236

466 411

Miljö, bygg- och räddningsnämnd

2 932

0

2 932

804

175

629

1 207

175

1 032

Service- och tekniknämnd Skatte

152 898

88 829

64 069

98 805

67 544

31 261

148 267

126 486

21 781
3 725

Service- och tekniknämnd VA
Service- och tekniknämnd Avfall
Barn, utbildn.- och kulturnämnd
Socialnämnd
Totalt

12 088

9 277

2 811

14 745

3 412

11 333

22 127

18 402

326

2 457

-2 132

326

367

-41

489

677

-188

1 390

0

1 390

3 439

19

3 420

5 161

2 019

3 142

1 078

3 615

2 366

1 249

625 828 1 420 892

654 956

765 936

4 184

2 737

1 447

2 409

1 331

648 572

192 272

456 300

946 882

321 054
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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.

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.
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%
60%
Matlaget i Gällivare AB
Malmfältens kraftverk AB 50%

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

Periodens resultat och god ekonomisk
hushållning

föreskriver att bolaget ska klara sig helt på
egna meriter.

Topbostäder AB
Resultatet för perioden överstiger budget med
24,9 Mkr. 23 Mkr av detta beror på
realisationsvinst som uppstått vid bytesaffär av
fastighet. Prognosen för helåret visar ett något
lägre
resultat
än
budget,
borträknat
realisationsvinst.

Gällivare Energi AB
Hela Sverige drabbades av en mycket kall
vinter 2017/2018 vilket har gett effekter i höga
priser på el, elcertifikat, utsläppsrätter samt
bränsleefterfrågan. Elförsäljningen har varit
större och till ett högre pris än 2017. Ett högt
pris på elcertifikaten har inneburit att vi sålt
från lagret som givit en reavinst på drygt 4 Mkr
samt en högre intäkt än 2017. En betydande
lageruppskrivning har gjorts. En markant
ökning av priser på utsläppsrätter ökar
kostnaden med netto nästan 2 Mkr. Även här
har en stor lageruppskrivning behövts göras. Vi
ser även att bränslekostnaden är högre detta år
något som kommer att märkas än mer under
kommande vinter. En viss reducering av
personalkostnaderna har skett då en tjänst inte
har återbesatts.

Investeringar för perioden uppgår till 45 Mkr
och består till övervägande del av nybyggnation
74 st lägenheter på Forsheden. Soliditeten
ligger stabilt på ca 25%, likviditeten är tillfälligt
hög, 87%, pga nyupplåning till nämnda
nybyggnation. Vakansgraden på lägenheter har
under perioden i snitt varit 1,88%.
En viktig och samtidigt tidsmässigt osäker
parameter är givetvis samhällsomvandlingen.
Nya bostäder kommer att behövas bl.a. som
ersättning för de bostäder som kommer att
försvinna i Malmberget samt för inflyttande
arbetskraft och ungdomar som vill flytta
hemifrån. Om TOP bostäder kommer att ha
möjlighet att bygga fler bostäder är avhängigt
den
ekonomiska
utvecklingen
i
bolaget
eftersom den Nya Allbolagen från 2011

Något som kan påverka resultatet är dels
utvecklingen av priset på el och elcertifikat
samt priset på utsläppsrätter. Vi bedömer dock
att nuvarande nivåer troligtvis kommer att
kvarstå vilket vi räknat med i vår prognos.
Även bränslepriset är svårt att förutse. En
avisering om högre ränta kommer att påverka
resultatet negativt dock inte i år.
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beställningar. I och med samhällsomvandlingen
så har flera mottagningskök dit vi levererar
våra måltider flyttat. Detta har fört med sig
ökade kostnader i det nya transportavtalet.
Samtliga kunder har minskat sina inköp under
första halvåret jämfört med samma period förra
året. Produktionsutrustning byts ut succesivt på
grund av slitage. Även ökande råvarupriser
påverka årets resultat.

De stora investeringarna detta år är en ny
huvudmatarledning efter oljevägen samt en
utbyggnad av ny ledning till Repisvaara Södra. I
övrigt är investeringarna begränsade.
En
utmaning
framåt
blir
bland
annat
bränslemarknaden då tillgången samt uttaget
från skogen av trädbränslen måste ökas i norra
delen av Sverige samtidigt som energitorvens
framtid är osäker. Politiska beslut nationellt styr
i stor sak över detta.
Fortsatt fjärrvärmeutveckling i samband med
nybyggnationer utifrån samhällsomvandlingen
vilket är positivt.
Gojan 1 & 14 AB
Eftersom bolaget förvärvades i början av maj
2017 är inte jämförelsetalen mot 2018
jämförbara.
Bolaget uppvisar en förlust för 2018 vilket till
största delen beror på de underhållsåtgärder
som genomförs. Vid hyresförhandlingarna har
inte någon uppgörelse nåtts varför ingen
hyreshöjning ännu är satt för 2018. Den
budgeterade avskrivningskostnaden är lägre
pga. att investering av fönster och balkonger
inte är färdiga och kommer därför inte att börja
avskrivas förrän i slutet av året.
Förberedelser för att genomföra försäljning av
fastigheten Gojan 15 till kommunen den 1
november
pågår.
Försäljningen
möjliggör
nybyggnation av Multiaktivitetshuset i centrum.
Bolaget har kontakt med både kommunen och
hyresgästerna angående de omständigheter
som beräknas uppstå i samband med projektet.
En besiktning av fasaden kommer att göras
under året och då planeras även byten av
fönster som är i stort behov av att ersättas.
Utifrån besiktningen kommer underhållsplanen
att revideras. Underhåll av balkongerna
fortsätter in i nästa år.
Matlaget i Gällivare AB
Bolaget använder sig av ett välutvecklat
nätbaserat kostdataprogram. Alla beställningar
och uppföljningar görs i programmet och kan
på så sätt minimera risken för överproduktion
och felbeställningar. Systemet användes i dag
till 100% av alla befintliga kunder. Det
resulterar i en noggrannare produktionsplanering och har i största grad hjälpt företaget
till en god ekonomisk hushållning och en ytterst
noggrann
uppföljning
vid
inköp
och
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Resultaträkning
Kommunen
Resultaträkning

Kommunen
Samhällsexl samhälls- omvandling
omvandling
Utfall
Utfall
2018-08-31 2018-08-31
280 312
23 507
0
0
-976 248
-20 896
0
0
-40 596
0

Budget
helår
2018
409 036
0
-1 513 103
0
-62 314

Prognos
helår
2018
409 036
0
-1 539 546
0
-60 145

2 611
0

-1 166 381
1 057 953

82 882
3 734
4 718
-498
0

0
4 178
0
0
0

1 956 797

42 725

6 789

2018-08

2017-08

Utfall
2018-08-31
303 819
16 044
-997 144
0
-40 596

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

-733 921
693 138

1 196 818
692 049

-736 532
693 138

Finansiella kostnader
- Varav jmfstörande fin.kostnader*

82 882
7 912
4 718
-498
0

65 923
2 828
0
-821
0

Periodens/årets resultat

49 514

(tkr)
Intäkter
- Varav jmfstörande intäkter*

Kostnader
- Varav jmfstörande kostnader*

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

Exl samhällsomvandling

*Not Jämförelsestörande poster

0
0
-26 443
0
2 169

Utfall
helår
2017
2 296 070
1 912 094
-1 460 680
0
-53 785

-1 190 655
1 057 871

-24 274
-82

781 604
1 040 115

116 571
3 000
0
-1 550
0

116 571
4 700
0
-1 550
0

0
1 700
0
0
0

106 309
9 270
5 421
-1 532
0

9 593

-13 063

-22 656

1 935 766

Intäkter
Försäljning av exploateringsfastigheter
LKAB ersättning Forsgläntan

16 044

0

0

13 672

LKAB ersättning verksamhetslokaler

0

257 240

Realisationsvinst

0

1 615 381

Finansiella intäkter/indexering
Summa jämförelsestörande poster

4 718

0

20 762

1 886 293

Upplysningar:
Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.
Kommunen har tillämpat RKR rekommendation 22 delårsrapport.
Sammanställd redovisning
Koncern
Resultaträkning
Utfall
2018-08-31
462 939
16 044
-1 081 187
0
-59 753

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

Budget
helår
2018
705 489
0
-1 750 723
0
-92 029

Prognos
helår
2018
741 524
0
-1 789 052
0
-92 226

Utfall
helår
2017
2 478 721
1 912 094
-1 587 014
0
-81 113

-678 000
693 138

1 216 608
692 049

-1 137 263
1 057 953

-1 139 754
1 057 871

810 595
1 040 115

Finansiella kostnader

82 882
14 621
4 718
-10 338

65 923
1 265
0
-10 461

116 571
3 105
0
-19 384

116 571
13 280
0
-18 690

106 309
7 043
5 421
-15 842

Periodens/årets resultat

102 303

1 965 384

20 982

29 278

1 948 220

(tkr)
Intäkter
- Varav jmfstörande intäkter

Kostnader
- Varav jmfstörande kostnader

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämning
Finansiella intäkter
- Varav jmfstörande fin.intäkter
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Gällivare Energi AB
Resultat för 2018-08

23 994 tkr

Inga förändrade redovisningsprinciper jmf bokslut 2017
Högre elförsäljning samt ett högre elpris ger en högre intäkt med 1,5 mkr för perioden
Priset på elcertifikat har stigit från drygt 60 kr vid årsskiftet till drygt 200 kr i augusti. Det
innebär en uppskrivning av innevarande lager samt en reavinst på årets försäljningar med 4,7
mkr. Högre produktion och det högre priset ger en högre intäkt med 1,5 mkr jmf samma period
2017
Kostnader för utsläppsrätter är 3 mkr högre och intäkten är 1 mkr högre jmf 2017. Lagervärdet ökar
med 3,5 mkr.
Intäkterna följer säsongsvariationerna vilket innebär att tom augusti har det sålts förhållande vis
lite medan de fasta kostnaderna har varit lika stora varje månad Elavbrott pga avgrävda elkablar
vid tre tillfällen har inneburit merkostnader med 1,5 mkr. Detta är anmält som försärkingskada,
utredning pågår.
Bränslekostnaderna har ökat något och bedömningen är att kostnadsläget kommer att försämras
ytterligare under resten av året.
En lageruppbygnad av rundtimmer har skett på Kavaheden vilket ger ökad flexibilitet i
bränsleförsörningen. Amorteringarna har skett i samma omfattning som tidigare år. Inget behov av
nya lån har funnits Relativt hög investeringsnivå har förevarit särskilt vad gäller ledningsnätet. En
stor investering är PC Navet som ersätter avvecklade panncentraler dels på Tallbacka dels Krickan
i Malmberget som LKAB har förvärvat.
Nyttjad checkräkningskredit vid periodsslutet uppgår till ca 8 mkr. Kraftig belastning på krediten
har varit under september då stora utbetlningar sker samtidigt som en låg fakturering avs juli och
augusti sker.
Top Bostäder AB
Resultat för 2018-08

30 164 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 2018-08

-767 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 2018-08

-347 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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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 2018-08 Utfall 2017-12 Utfall 2018-08 Utfall 2017-12
0
1 819 842
144 143
1 963 985
4 185
1 580 184
219 519
1 803 888
3 767 873

0
1 528 987
144 193
1 673 180
1 195
1 661 457
0
433 847
2 096 499
3 769 679

548
2 735 465
105 252
2 841 266
26 488
1 624 749
0
226 862
1 878 099
4 719 364

548
2 375 206
68 498
2 444 253
18 679
1 683 898
0
458 001
2 160 578
4 604 831

-3 294 045
-49 514
-24 709
-13 157
-37 867
-159 088
-276 873
-435 962

-3 244 531
-1 935 766
-24 709
-13 006
-37 715
-125 103
-362 329
-487 432

-3 471 512
-103 785
-27 066
-21 640
-48 706
-836 653
-362 494
-1 199 146

-3 368 909
-1 948 220
-27 066
-21 612
-48 678
-780 019
-407 226
-1 187 244

-3 767 873

-3 769 679

-4 719 364

-4 604 831
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Kommunfullmäktige
Ordförande: Margareta Henricsson (Ns)
Antal ledamöter: 41 st

Driftredovisning (tkr)
Utfall
2017-08

Utfall
2018-08

0

0

0

0

Personalkostnader

-757

-576

-1 077

-1 090

Övriga kostnader

-213

-158

-280

-250

Resultat

-970

-724

-1 357

-1 340

Netto driftbudget

-893

-893

-1 340

-1340

Budgetavvikelse

-77

169

-17

0

Exkl. kapitalkostnader

Viktiga händelser under perioden
Under januari månad beslutade fullmäktige att
anta
nämndernas
och
kommunstyrelsens
presentationer av verksamhetsplaner för 20182020.

Intäkter

Under februari månad beslutade fullmäktige bl.a.
att anta kulturplan 2018-2021 för Gällivare
kommun. Vidare beslutade fullmäktige att anta
reviderat reglemente för kommunstyrelsen fr.o.m.
den 1 mars 2018.

Utfall
2017-12

Prognos
2018-12

Driftsanalys
Periodens
resultat
för
kommunfullmäktige
uppvisar en mindre underskott. Helårsprognosen
beräknas sluta på noll.

Under mars månad beslutade fullmäktige bl.a. att
anta Gällivare Energi AB:s, Matlaget i Gällivare
AB:s och TOP Bostäder AB:s redovisningar av
verksamhetsplaner 2018-2020 samt Lapplands
kommunalförbunds presentation av verksamhetsplan 2018. Vidare antogs reviderat reglemente för
överförmyndarnämnden fr.o.m. 1 april 2018.

Framtidsperspektiv &
utvecklingsområden
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.

Under april månad beslutade fullmäktige bl.a. att
anta detaljplan för Gojan 15, del av Gällivare 76:1
m.fl., Multiaktivitetshuset.
samt att bevilja
Gojan 1 & 14 AB proprieborgen (borgen såsom för
egen skuld) med 23 miljoner kronor upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 23 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Vidare
beslutade fullmäktige att Gällivare kommun ska
arbeta utifrån
intentionerna i
Norrbottens
folkhälsostrategi 2018-2026 samt att anta den
strategiska personalplanen 2018-2022.
Under juni månad beslutade fullmäktige bl.a. att
godkänna avtalet mellan Gällivare Energi AB och
LKAB avseende ersättning för fjärrvärme, att anta
riktlinjer för användning och uthyrning av
kommunala
lokaler,
att
anta
reviderade
reglementen
för
miljö-,
byggoch
räddningsnämnden samt för den kommunala
revisionen.
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Verksamhetsberättelse
Revisorerna
Ordförande: Tommy Nyström (S)
Antal ledamöter: 4 st

Driftsanalys
En större avvikelse finns inom driftbudget
redovisningen per 2018-08-31. Revisionsåret
2018 löper dock fram till revisionsberättelsens
avlämnade i mars/april 2019, och ett intensivt
granskningsarbete kommer att bedrivas under
resten av året varför en 0-prognos för helåret
bedöms rimlig.

Viktiga händelser under perioden
Revisorernas
planerade
granskningsinsatser
fastställs årligen i en revisionsplan. Granskningsinsatser som genomförs eller planeras för
revisionsåret 2018 är fram till 2018-08-31
följande:

Driftredovisning (tkr)

1.

Attraktiv arbetsgivare

2.

Handläggning
och
dokumentation
avseende
barn
och
unga
inom
socialtjänsten

3.

Tillämpning av delegationsregler

4.

Service och tillgänglighet

5.

Samverkan – socialnämnden
överförmyndarnämnden

6.

Översiktlig
granskning
tillsynsverksamheten
inom
bygg- och räddnings-nämnden

Intäkter

och

Samverkan
avseende
i gemensamt ägda bolag

8.

Tillämpning av
Gellivare Lapland

9.

Delårsrapport

10.

Ks och nämndernasansvarsutövande

11.

Årsredovisning

12.

Lekmannarevision av de
bolagen

13.

Verksamhetsbesök

Utfall
2018-08

0

Utfall
2017-12

Prognos
2018-12

0

0

-182

-147

-288

-505

Övriga kostnader

-760

-299

-1 556

-1 120

Resultat

-942

-446

-1 844

-1 625

-1 183

-1 083

-1 775

-1 625

241

637

-69

0

Budgetavvikelse

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Resultatet
av
revisorernas
granskningar
rapporteras löpande till den eller de nämnder som
granskats
i
form
av
slutdokument
med
revisorernas bedömningar, kompletterat med
revisionsrapport från de sakkunniga på PwC.
Utfallet av 2018 års granskningsinsatser redogörs
närmare för i revisionsberättelsen. Samtliga
granskningar läggs löpande ut på kommunens
hemsida samt redovisas kortfattat av revisorerna
vid kommunfullmäktiges sammanträden.

ägarstyrning
med

Utfall
2017-08

Personalkostnader

Netto driftbudget

av
miljö-,

7.

avtal

Exkl. kapitalkostnader

Visit

kommunala

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

Revisorerna har hittills under 2018 haft sju
förrättningsmöten. Särskild överläggning planeras
att hållas med revisorerna i Kiruna kommun
under hösten/vintern. Alla fem revisorer planerar
att delta i den årliga länskonferensen för
förtroendevalda revisorer i länet i oktober.
PwC biträder de förtroendevalda revisorerna i
granskningen av kommunen och lekmannarevisionen i de kommunala bolagen.
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Verksamhetsberättelse
Valnämnden
Driftredovisning (tkr)

Ordförande: Margareta Henriksson (Ns)
Antal ledamöter: 9 st

Utfall
2017-08

Utfall
2018-08

0

34

0

380

-17

-98

-21

-753

0

-78

-20

-175

-17

-142

-41

-548

Netto driftbudget

32

366

48

548

Budgetavvikelse

15

224

7

0

Exkl. kapitalkostnader

Intäkter

Valnämnden har under perioden arbetat med
förberedelser inför de allmänna valen som hölls
den 9 september. Kostnader för genomförande av
valen redovisas i bokföring under senare
månader.

Personalkostnader
Övriga kostnader
Resultat

Viktiga händelser under perioden
Under perioden har valnämnden arbetat med
organisationen för kommande år. Nämnden har
tagit fram en delegationsordning för en smidigare
hantering av valarbetet samt lämnat förslag till
kommunfullmäktige
om
att
ändra
antalet
ledamöter till 5 stycken på samma sätt som det
var innan en utökning skedde från 5 till 9.

Utfall
2017-12

Prognos
2018-12

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Bevakning av förändringar i
vallag sker
kontinuerligt och planering för nyanskaffning av
valsedelställ och avskärmningslösningar kan
komma att behöva genomföras beroende på
ändringar i kommande vallag.

Driftsanalys
Kostnader och intäkter fram till och med augusti
2018 ligger inom plan.
Investeringsredovisning
Inga kommentarer kan ges.
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Verksamhetsberättelse
Överförmyndarnämnden
Ordförande: Kjell-Åke Andersson (M)
Antal ledamöter: 3 st

Driftredovisning (tkr)
Exkl. kapitalkostnader

Intäkter

Uppdrag
Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva
tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare
samt att pröva om tillstånd ska lämnas till dessa
för rättshandlingar. Genom sin tillsynsfunktion
utgör nämnden ett skydd för det svaga i
samhället, kan handla om gamla, funktionsnedsatta, missbrukare, barn ensamkommande
flyktingbarn och sjuka.

Utfall
2017-08

Utfall
2018-08

Utfall
2017-12

Prognos
2018-12

990

308

1 241

80

-1 750

-1 161

-2 323

-1 214

-36

-51

-153

-112

-797

-909

Netto driftbudget

826

829

1 240

-1246

Budgetavvikelse

29

-80

90

0

Personalkostnader
Övriga kostnader
Resultat

-1 150

-1246

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Säkerställa att huvudmännen inte missgynnas
ekonomiskt och rättsligt är nämnden fortsatta
huvuduppdrag.

Viktiga händelser under perioden
96 % av alla årsräkningar är granskade till och
med 1 september 2018. Nämndens mål om att 90
% av årsräkningarna ska vara granskade till och
med den 1 september, är alltså uppnått.

Fortsatt utbildning/fortbilning av båda nya och
gamla ställföreträdare.

Nämndens har granskats av länsstyrelsen under
våren 2018. Nämnden har inte fått någon kritik
från länsstyrelsen.

Leverans och analys av statistik enligt nyckeltal.
Leverans och analys av
klagomål” en gång per år.

Bemötandeundersökningen
gjord
2017
är
analyserad under 2018 med förslag till nämnden
om förbättringar.

”synpunkter

och

Genomförande av bemötandeundersökning vart
annat år.

Minskat antal ensamkommande barn (EKB).
Driftsanalys
Nämnden redovisar ett underskott om 80 tkr.
Helårsprognosen beräknas sluta på noll.
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Verksamhetsberättelse
Uppföljning styrkort
Medborgare - Uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning

1. Jämlikt och gott bemötande.

Bemötandeundersökningen
gjord
2017
är
analyserad under 2018 med förslag till nämnden
om förbättringar. Könsuppdelad statistik och
redovisning sker i den mån detta är möjligt.
Avgångssamtal sker löpande. Blanketter och
information finns tillgängligt.

2. Huvudmännens intressen tas tillvara och
rättigheter blir tillgodosedda.

96 % av alla årsräkningar är granskade till och
med 1 september 2018. Ingen kritik vid tillsyn och
granskning
av
länsstyrelsen.
Alla
nya
ställföreträdare får instruktionsutbildning. Årliga
utbildningar/informationsträffar sker minst en
gång
per
år.
Informationen
om
överförmyndarnämnden
på gallivare.se sker
löpande.

Samhällsomvandling - Uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning

Ingen målsättning.

Tillväxt och utveckling - Uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning

Ingen målsättning.

Intern effektivitet - Uppfylld nivå
3. Effektiv och rättssäker handläggning.

Medarbetare - Uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning
Alla ställföreträdare får arvode utifrån SKL:s
riktlinjer. Delegationsordning och reglemente
kommer att ses över under 2018. 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 – 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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Verksamhetsberättelse
Kommunstyrelsen
Investeringar
Ordförande: Lars Alriksson (M)
Antal ledamöter: 11 st
Förvaltningschef: Mats Pettersson

Utgifter

88 972

248 206

220 116

Budget

472 810

824 354

715 299 1 240 026

Viktiga händelser under perioden
Byggandet av Kunskapshuset fortgår. Byggnaden
kommer att inrymma kommunens gymnasieskola
samt lärcentra för vuxna.

Investeringsbidrag

Budgetavvikelse

Beslut om en ny näringslivsorganisation är taget.
Näringslivsorganisationen ska öka förutsättningarna för utveckling av det lokala näringslivet.

Vi tror att det går att öka kundvärdet,
effektiviteten och förstärka samverkan mellan
olika verksamheter genom att titta på våra
processer och utveckla dessa. Arbetet med
ständiga förbättringar i processerna fortsätter
under perioden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
visar
ett
underskott under perioden vilket kommer täckas
upp till årsskiftet.
Prognosen visar ett överskott som förväntas
uppgå till 387 tkr.
Driftredovisning (tkr)
Intäkter

Prognos
2018-12

32 833

36 727

49 524

52 900

Personalkostnader

- 43 969

- 46 209

- 66 978

-72 000

Övriga kostnader

- 41 438

- 49 175

- 67 996

-70 920

- 52 574 - 58 657 - 85 449

-90 020

Resultat
Netto driftbudget
Budgetavvikelse

0

Gällivare
kommun
arbetar
aktivt
med
minoritetsfrågor genom samrådsgruppen för
minoritetsspråk.

Driftsanalys
Kommunstyrelsen uppvisar ett överskott på 1 498
tkr. Det beror till stor del på personalsocial
verksamhet,
övergripande
integration
och
vakanta tjänster.

Utfall
2017-12

0

En av våra viktiga hörnstenar för både unga som
gamla är att skapa en levande stadskärna. Detta
genom att kommun-styrelsen stimulerar fler
arrangemang och aktiviteter i stadskärnan, gärna
med vinterprofil bidrar, till ett levande centrum
för alla åldrar och på lång sikt skapa en arktisk
småstad i världsklass.

En översyn av kommunens organisation har
startat under perioden. Beslut om eventuell
organisationsförändring beräknas tas i kommunfullmäktige i november.

Utfall
2018-08

0

735 165

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Vi ska bedriva en aktiv mark- och bostadspolitik
för att skapa ett attraktivt samhälle med unika
och attraktiva boendemiljöer.

Byggnationen av is-och evenemangsarena har
påbörjats.

Utfall
2017-08

0

495 183

Investeringsredovisning
De största utgiftsposterna är kunskapshuset, is &
evenemangshall
samt
multiaktivitets-huset.
Utbyggnaden av it-fiberprojektet fortgår också
och de första abonnenterna beräknas vara
anslutna under hösten.

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

Exkl. kapitalkostnader

383 838 576 149

504 860

- 56 509

- 60 155

-87 442

-90 407

3935

1498

1 993

387

30

All
verksamhet
vilar
på
kommunens
gemensamma värdegrund och ska återspeglas i
praktisk handling i dokument och beslut.
Värdegrunden skapar en gemensam plattform för
att lättare nå medarbetarnöjdhet och bli en
attraktiv arbetsgivare och få förståelse för
uppdrag, ansvar, roller, mål och resultat.
För att uppnå en god ekonomisk hushållning är
ekonomin ett viktigt perspektiv i styrningen av
kommunen.

DELÅRSRAPPORT 2018
Verksamhetsberättelse
Uppföljning styrkort
Medborgare - Delvis uppfylld nivå
1. Jämlika och jämställdhetsintegrerade
verksamheter.
2. En väl fungerande integration.
3. Stödja och förbättra miljö och klimatarbete.

Sammanvägd bedömning
Perspektivet medborgare är delvis uppfylld under
perioden. Arbetet med ett minoritetspolitiskt
program har fortgått. Programmet är ute på
remiss. Arbetet med att ta fram ett nytt
miljöprogram har fortsatt under året. I projekt
struktur för hållbarhetsarbete i Gällivare kommun
har ett förslag till en ny form av medborgardialog
tagits fram.

4. Förbättra verksamhetsuppföljningen till KS
för bättre verksamheter. Förbättra och utveckla
medborgardialoger och information.

Samhällsomvandling - Helt uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning

5. Säkra genomförandet av den fysiska
planeringen.

Perspektivet samhällsomvandling är helt uppfylld
under perioden. Tidsplanen för fysisk planering
kommer att genomföras under året. Effektmål
kommer att tas fram för alla verksamhetslokaler
gällande samhällsomvandlingen för att förbättra
verksamheterna.

6. Nyttja samhällsomvandlingen för att
förbättra verksamheterna.

Tillväxt och utveckling - Delvis uppfylld
nivå

Sammanvägd bedömning

9. Gällivare ska upplevas som en attraktiv
frilufts- och kulturort för boende och besökande.

Perspektivet tillväxt och utveckling är delvis
uppfylld under perioden. Antalet inflyttare minskar
i
jämförelse
med
samma
period
2017.
Åldersgruppen 25-34 år bedöms öka under året.
En fördjupad undersökning över användandet av
skoterleder, skidspår och isbanor kommer att
göras i samverkan med skolorna för att utreda
användandet i åldrarna upp till 18 år.

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. Beskrivning av
rehabiliteringsprocessen är påbörjad under året.

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

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

Sammanvägd bedömning
Perspektivet medarbetare är delvis uppfylld under
perioden. Ett projekt för att minska sjukfrånvaron
har startat i april 2018 och kommer att pågå
under 2018-2019. Nytt personalpolitiskt program
har fastställts 2018.

Ekonomi – Delvis uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning

13. Effektivt nyttjande av verksamhetslokaler
och minskade underhållsskulder.

Perspektivet ekonomi är delvis uppfylld under
perioden. Utredning av eftersatt underhåll och
årligt underhållsbehov samt nyttjandegrader
slutförs inte under 2018.
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Verksamhetsberättelse
Miljö- bygg och räddningsnämnden
Ordförande: Per Wahlström (M)
Antal ledamöter: 7 st.
Förvaltningschef: Alexander Kult

Driftredovisning (tkr)
Exkl. kapitalkostnader

Intäkter

Utfall
2017-08

Utfall
2018-08

Utfall
2017-12

9 720

Prognos
2018-12

7 477

5 119

-15 569

-16 256

-23 324

-26 334

7 743

-3 803

-4 196

-5 997

-6 282

-11 895

-15 333

-15 618

-16 652

-23 495

-24 873

3 723

1 319

3 894

0

Utgifter

0

175

4 193

1 207

Budget

2 932

804

4 193

1 207

Budgetavvikelse

2 932

629

0

0

Investeringsbidrag

0

0

0

0

Uppdrag
Miljö-,
byggoch
räddningsnämnden
har
kommunens myndighets- och serviceansvar för
de uppgifter som faller inom bl.a.
Plan- och bygglagen
Miljöbalken med tillhörande lagar
Livsmedelslagstiftningen
Smittskyddslagen
Handel med receptfria läkemedel
Lagen om skydd mot olyckor
Lagen om explosiva och brandfarliga varor
Nämnden har även operativt ansvar för
kommunens räddningstjänst.

Personalkostnader

Viktiga händelser under perioden
Skogsbränderna under sommaren har varit
utmanande och har upptagit mycket resurser för
Räddningstjänsten.
Arbete
med
riskoch
sårbarhetsanalys har även pågått under perioden.
Tilltagande byggnadsprojekt i samhället ökar
antalet byggärenden samt klagomålsärenden. För
miljöavdelningen var händelsen inom kommunens
reservvattentäkt
samt
avfallsfrågor
kring
rivningsprojekt i Malmberget de viktigaste
händelserna under perioden.

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Nya IT verktyg används och utvecklas för att
underlätta verksamheten på miljö-, bygg- och
räddningsförvaltningen. Fokusområdet kommer
vara att få igång ett fungerande e-arkiv, etjänster samt mer mobila enheter som kan
användas i fält. Implementering av drönare i
verksamheten pågår med inriktning bl.a. på
räddningstjänsten
för
att
kunna
loklisera
skogsbränder snabbare.

Övriga kostnader
Resultat
Netto driftbudget
Budgetavvikelse

-19 601 -24 873

Investeringar

Inom miljö arbetas med framtagning av en ny
behovsutredning som kommer att antas i nämnd
efter årsskiftet. Inom räddningsavdelningen pågår
arbete
med
framtagande
av
nytt
handlingsprogram för räddningstjänst. Arbete
med
uppföljningsrapporter
för
tillsynsverksamheterna
inom
miljö-,
byggoch
räddningsavdelningarna pågår.

Driftsanalys
På grund av pågående samhällsomvandling
överskrider
intäkterna
för
byggavdelningen
budgeterat
mål.
Miljöavdelningen
och
byggavdelningen
har
genomfört
digitala
satsningar vilket medför ökade övriga kostnader
men vägs upp av ökade intäkter. Alla kostnader
för
räddningsavdelningen
pga.
sommaren
skogsbränder har inte redovisats ännu.
Det
kommer att innebära överskridande på personal
samt övriga kostnader. Överskridandet kommer
att bero på vilka bidrag MSB betalar ut till
Gällivare kommun.
Investeringsredovisning
Två stycken BP5 bilar är under upphandling till
kommunens värn. Ingen avvikelse från beviljad
investering.
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Verksamhetsberättelse
Uppföljning styrkort
Medborgare – 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.

Bedömningen är att målen kommer att uppnås.

2. En väl fungerande integration.

Ett integrationsprojekt inom räddningsavdelningen
är under uppstart. Målet förväntas uppnås.

3. Planera och bedriva tillsyn över
livsmiljöer.
4. Utveckla medborgardialoger och
landsbygdspolitiska strategier. Effektiv
myndighetsutövning inom MBR.

Samhällsomvandling - Uppfylld nivå
5. God samhällsbyggnad för tätort och
landsbygd.
6. Nyttja samhällsomvandlingen för att
förbättra verksamheterna

Tillväxt och utveckling - Uppfylld nivå

Bedömningen är att målen kommer att uppnås.
Bl.a har kartläggning av enskilda avlopp Vassara
har pågått under augusti. Rutiner för damning och
buller genomförda.
Bedömningen är att målen kommer att uppnås.

Sammanvägd bedömning
Vara aktiv part i planläggningen av nya
detaljplaner så att hänsynen till hållbara
livsmiljöer upprätthålls. Bedömningen är att målen
kommer att uppnås.
Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

Sammanvägd bedömning

7. Snabb bygglovshantering.

Differentierad handläggningstid beroende på
ärendetyp är implementerat. Alla ärendetyper
klarar 10 v. gränsen. Bedömningen är att målet
kommer att uppnås.

8. Bra service till företag och exploatörer.

Dialogmöten med större och mindre byggherrar
för att underlätta processen är genomförda.
Bedömningen är att målen kommer att uppnås.

9. Främja god utomhusmiljö för alla
oavsett årstid.

Bedömningen är att målen kommer att uppnås.

Intern effektivitet - Uppfylld nivå
10. En kostnadseffektiv verksamhet med
god service.

Medarbetare - Uppfylld nivå
11. Friska, nöjda, kunniga och motiverade
medarbetare.
12. En offensiv och strategisk kompetensoch personalförsörjning.

Ekonomi – Delvis uppfylld nivå
13. Effektivt nyttjande av finansiella
resurser.

Sammanvägd bedömning
Gemensamma
tillsyner
genomförda
inom
förvaltningen. Nya e-tjänster har tagits fram varav
en ny är i bruk. Bedömningen är att målen
kommer att uppnås.

Sammanvägd bedömning
Möten för medarbetare (RUS, samverkan, APT
osv) sker som planerat. Bedömningen är att
målen kommer att uppnås.
Bedömningen är att målen kommer att uppnås.

Sammanvägd bedömning
Finansieringsgraden är i balans. Kostnader för
skogbränderna
under
sommaren
kommer
innebära
att
räddningsavdelningens
budget
överskrids. Stöd från MSB är sökt. Bedömningen
är att målen kommer att uppnås.
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Verksamhetsberättelse
Service- och tekniknämnden
Ordförande: Britt-Marie Wiklund (M)
Antal ledamöter: 7 st
Förvaltningschef: Rune Blomster

Investeringsredovisning

Viktiga händelser under perioden
Flyget: Torntjänsten har upphandlats för perioden
2019-2023, vilket kommer att öka flygets
kostnader. Flygoperatör Nextjet gick i konkurs 17
maj vilket kan medför ett större underskott för
flyget. Ny trafikstart mitten av september 2018.
Slutfört stort uppgraderingsprojekt på Gällivare
flygplats. Ambulanshelikopterbas driftsattes våren
2018.

Intäkter

Projekt/samordningsavdelning: Fortsatt löpande
arbete med områdesvisa satsningar. Byggarbete
Hedskolan och Hedgården klart som ett led i den
nya skolstrukturen. Ridhuset är i mycket dåligt
skick.
Kalkyl
framtagen
för
att
åtgärda
problemen. Intensivt arbete pågår med att ta
fram drifts-underhålls- och kapitalkostnader m.m.
som ska kunna ligga till grund för framtida
internhyror. Revidering av avfallsplan påbörjad.
Planering påbörjad för vattenverk i Sarkasvaara.
Ny upphandling av kollektiv-trafik pågår.

Driftredovisning (tkr)
Utfall
2017-08

Utfall
2018-08

Utfall
2017-12

Prognos
2018-12

94 828

98 565

147 764

147 675

Personalkostnader

-62 302

-64 918

-92 650

-94 607

Övriga kostnader

-78 912

-83 878 -135 666 -135 587

Exkl. kapitalkostnader

Resultat

-46 385

-50 231

-80 552

-82 519

-49 474

-49 806

-80 638

-79 519

3 089

426

86

-3 000

Utgifter

88 829

71 322

165 347

126 486

Budget

152 898

113 876

232 209

148 267

Budgetavvikelse

64 069

42 554

66 862

21 781

Investeringsbidrag

-812

-4 388

-5 105

-4 388

Netto driftbudget
Budgetavvikelse

Investeringar

Driftredovisning VA (tkr)
Utfall
2017-08

Utfall
2018-08

Utfall
2017-12

Prognos
2018-12

Intäkter

37 697

42 807

49 967

50 265

Personalkostnader

-2 252

-2 492

-10 509

-3 354

-27 734

-32 209

-39 458

-46 911

Resultat

7 711

8 106

0

0

Netto driftbudget

4 284

4242

0

0

Budgetavvikelse

3 427

3 864

0

0

Utgifter

9 277

3 412

30 212

18 402

Budget

12 088

14 745

18 140

22 127

Budgetavvikelse

2 811

11 333

-12 072

3 725

Investeringsbidrag

-25

0

-15 198

0

Kapitalkostnader
ingår i övriga kost

Övriga kostnader

Teknikavdelningen:
Prövning
pågår
av
tillståndsansökan för Kavaheden. Avveckling och
upprustning
av
lekmiljöer
påbörjat
enligt
planering. Ny gatuingenjör anställd i juni.
GolfDiscbana anlagd i Tippsta. Upphandling för
mark- och anläggningsarbete pågår.

Investeringar

Service/fritidsavdelning: Markägare har lämnat
sitt godkännande till att förlänga avtal för
tätortsnära skoterleder. Anläggande av gräs på
Hellnerstadion
har
utförts.
På
arbetsmarknadsenheten kommer färre anvisade
men de som kommer kräver mer handledning och
det är en stor utmaning för enheten.

Driftredovisning Avfall (tkr)
Utfall
2017-08

Utfall
2018-08

Utfall
2017-12

Prognos
2018-12

Intäkter

23 325

26 479

-32 530

35 023

Personalkostnader

-1 626

-1 985

-4 042

-2 656

-15 377

-17 892

-28 488

-32 367

Resultat

6 322

6 602

0

0

Netto driftbudget

-2 203

2 002

0

0

Budgetavvikelse

4 120

4 600

0

0

Utgifter

2 457

367

3 645

677

Budget

326

326

489

489

Budgetavvikelse

-2 132

-41

-3 156

188

Investeringsbidrag

-211

0

-3 645

0

Kapitalkostnader
ingår i övriga kost

Driftsanalys
Flygplatsavdelningen kommer att få svårt att
klara budget på grund av NexJet konkurskostnader den tid som flygtrafiken är begränsad.
Trafikverket har upphandlat ny trafik som
kommer igång tidigast 15 september. Detta kan
innebära en total förlust på över 6 mkr. Arbete
för att få kompensation från staten för de
förlorade intäkter som konkursen i NEXT jet
föranlett pågår. Möte om detta har skett med
kommunaktionsdepartemetet.
Övriga
verksamheter bedöms klara budget.

Övriga kostnader

Investeringar
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Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Förslag till ny organisation kommer att beslutas
under hösten 2018. Beslut kommer sannolikt
att
leda
till
omfattande
verksamhetsförändringar.
Undersökning
av
barn och ungdomars uppfattning om isbanor,
skidspår
och
skoterleder
kommer
att
genomföras under hösten 2018. Inventering av

tätortsnära gång- och cykel- vägar har
genomförts och planering av åtgärder utifrån
resultatet av inventeringen kommer att ske
innan årets slut. Inventering av säkra skolvägar
påbörjat tillsammans med BuoK. Utredning
pågår angående reglering av parkering.
Driftskostnadsanalys multiaktivitetshuset pågår.
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Uppföljning styrkort

Medborgare – Helt uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning

1. Tillhandahålla och utveckla inspirerande
miljöer.

En mängd aktiviteter sker för att nå detta mål.

2. En väl fungerande integration.
3. Utveckla miljöarbetet
4. Service- och teknikförvaltningens tjänster
och verksamhetsmiljöer skall vara tillgängliga för
alla.

Arbetet inom de olika verksamhetsområdena sker
med en medvetenhet om vikten av god
integration.
Inväntar beslut om miljöprogram. Åtgärder för att
bli mer energieffektiva sker löpande.
I det löpande arbetet sker aktiviteter för att målet
ska uppnås. Resultaten i de mätinstrument som
används för uppföljning uppvisar trots det ett
negativt resultat.

Samhällsomvandling - Helt uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning

5. Medverka i samhällsomvandlingsprocessen
med kompetens.

Arbete sker löpande. Samverkan har förbättrats
och samarbete med andra berörda förvaltningar
sker mer frekvent.

6. Medverka med kompetens.

Tillväxt och utveckling - Helt uppfylld
nivå
7. Attraktivt samhälle.

8. Säkerställa att upphandlingar inte
missgynnar ett differentierat näringsliv.
9. Tillhandahålla attraktiva friluftsmöjligheter.

Utvärdering av driftskostnader och jämförelse av
dessa i nya/gamla anläggningar kan ske när de
nya är färdiga.

Sammanvägd bedömning
Minskad befolkning leder till att måluppfyllelse inte
uppnås trots det omfattande arbete som sker
inom förvaltningen.
Arbete sker i enlighet med gällande lagar och
regler för upphandling.
Positiva resultat i tilläggsfrågorna på SCB´s
medborgarundersökning leder till helt uppfylld
målnivå.

Intern effektivitet - Delvis uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning

10. Leverera hög och kostnadseffektiv service
till medborgarna.

Trots
förbättringar
har
kommunen
nettokostnadsavvikelser
jämfört
med
de
kommuner som är utvalda för jämförelse.

Medarbetare - Helt uppfylld nivå
11. Utveckla och motivera medarbetare.

12. Påverka framtida kompetensförsörjning.

Ekonomi – Helt uppfylld nivå
13. Aktivt delta i
verksamhetsplaneringsprocessen samt öka
nyckeltalsanvändning för att få en

Sammanvägd bedömning
Löpande
arbete
sker
där
sjukskrivning,
arbetsskador/tillbud
och
resultat
på
medborgarundersökning beaktas.
Service- och teknikförvaltningen har deltagit på
rekryteringsmässor enligt planering.

Sammanvägd bedömning
Investeringar beräknas och redovisas enligt
gällande regler.
Det
har
inte
varit
möjligt
att
skapa
underhållsplaner
för
nya
och
renoverade
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kostnadseffektiv verksamhet.

fastigheter
eftersom
de
ekonomiska
förutsättningarna för underhållsarbetet saknas.
Underlag för intern hyressättning har tagits fram
men är ej beslutat.
Utredning av eftersatt underhåll i kommunala
fastigheter, anläggningar, VA, vägar och GC vägar
pågår.
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Barn- utbildning och kulturnämnden
Investeringen för Skolköksutrustning pågår, men
den liksom Inventarier Tallbackaskolan, slutförs
först när skolans kök gjorts om. Detta är försenat.

Ordförande: Karl-Erik Taivalsaari (V)
Antal ledamöter: 9 st
Förvaltningschef: Eva Martinsson
Nämnden skall bedriva sin verksamhet i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt, som finns i nämndens reglemente samt i
enlighet med de föreskrifter som finns i skollag
och förordningar.
Nämnden ska följa upp, rapportera och utvärdera
sin verksamhet och ekonomiska ställning samt
fortlöpande informera styrelse och fullmäktige om
nämndens utveckling.

Inventarier
Tallbacka
förskola
beräknas
genomföras i början av 2019 då nya förskolan ska
vara på plats.
Driftredovisning (tkr)
Exkl.
kapitalkostnader

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Resultat

Viktiga händelser under perioden
Verksamheter har flyttats mellan olika lokaler
utifrån den nya skolstrukturen. Framförallt har
Hedskolan och Nya högstadiet berörts, samt
kostverksamhet.
Skolinspektionens granskning har genomförts
under våren och rapporter har lämnats.
Uppföljning under hösten.
Förskoleavdelningen
Trummans förskola.

Redet

Kulturplan
2018–2021
kommunfullmäktige.

har
har

öppnats
antagits

Netto driftbudget
Budgetavvikelse

Utfall
2017-08

29 480

Utfall
2018-08

25 602

-168 057 -174 832
-64 430

-63 669

Utfall
2017-12

46 122

Prognos
2018-12

46 647

-253 813 -262 248
-101 559

-98 539

-203 007 -212 899 -309250 -314 140
-198 777 -212 037

-307 413 -311 866

-4 230

-862

-1 837

-2 274

Utgifter

0

19

0

2 019

Budget

1 390

3 439

2 086

5 161

Budgetavvikelse

1 390

3 420

2 086

3 142

Investeringsbidrag

0

0

0

0

Investeringar

vid
Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Skolstrukturen färdigställs under 2019, både vad
gäller verksamhetslokaler samt verksamheternas
utformning.

av

E-tjänster till medborgare har implementerats för
flertalet tjänster inom förskole-verksamheten
samt ansökan om specialkost.

Barn- och elevunderlagen i kommunen utgör en
grundläggande planeringsförutsättning för alla
verksamheter. Invånarnas omflyttningar inom
kommunen,
utifrån
samhällsomvandlingens
påverkan och framtagande av utvecklingsområden, utgör en grund för att bedriva för- och
grundskoleverksamhet.

Driftsanalys
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har ett
beräknat underskott på 862 tkr. Underskottet
förklaras bland annat av kostnader för resurser
utöver ram inom både förskola och grundskola,
merkostnader som uppkommit i samband med
skolstrukturen samt att antalet barn och elever
ökat inom verksamheterna.

Samhällsomvandlingen fortsatta inverkan på
verksamhetslokaler.
Nya
verksamhetslokaler
planeras i form av multiaktivitetshus, grundskola,
förskola och friidrottshall. Verksamheter som
påverkas är förskola, grundskola, kost, kultur och
elevhälsa.

Investeringsredovisning
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har fem
investeringar. De två största, utemiljö vid för- och
grundskola samt inventarier skolstruktur, pågår
och förväntas bli klara under 2019.
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Medborgare - Delvis uppfylld nivå
1. Barn och unga har en hälsosam livsstil.
2. Jämställdhet med ett jämlikt och gott
bemötande som genomsyrar nämndens
verksamheter.
3. Nämndens verksamheter ska ha en
fungerande integration.
4. Stödja och förbättra miljön.
5. Väl fungerande kommunala verksamheter
och nöjda medborgare.
6. Kulturaktiviteter för alla. Barn och
ungdomars rätt till kultur ska särskilt beaktas.
7. Inflytande och delaktighet ska prägla
verksamheterna

Sammanvägd bedömning
1. Tre fokusområden har prioriterats under 2018:
trygghet, fetma och behörighet till gymnasiet.
Resultatet presenteras i årsredovisningen.
2. Resultat från förskola, grundskola och elevhälsa
sammanställs i Kvalitetsavstämning 17/18.
3. Total sammanställning av måluppfyllelsen samt
arbetet utifrån servicedeklarationen med dess
garantier redovisas till årsredovisningen.
4.
Miljöplanen
förväntas
beslutas
av
kommunfullmäktige under hösten 2018. Gällivare
kommun
har
förbättrat
resultat
gällande
frågeområdet Livsmedelsstrategi. Förvaltningen
arbetar aktivt med
att begränsa
antalet
transporter till och från möten. Distansmöten
begränsas av bristande förutsättningar vad gäller
infrastruktur i alla verksamhetslokaler.
5. Undersökningen genomfördes under hösten
2017. Resultatet 2017 för förskola och grundskola
är något försämrat medan resultat kultur är det
samma som 2015.
6. Kulturplanen antogs av kommunfullmäktige i
början av 2018. Arbetet med Ungdomsplan
anpassas till det av kommunstyrelsen beslutade
Hållbarhetsprojektet.
Framtagandet
av
mätmetod
inom
ungdomsenheten
genomfört.
Kulturenheten
påbörjas under hösten.
7.

Samhällsomvandling - Delvis uppfylld
nivå

Sammanvägd bedömning

8. En god fysisk planering för kultur, ungdom
och skola.

8.
Samtliga
lokalprogram
framtagna vid årets slut.

9. Kultur och skolstruktur anpassad till
verksamheterna.

beräknas

finnas

9. Effektmål tas fram i samband med förändring
av verksamhetslokaler.

Tillväxt och utveckling - Delvis uppfylld
nivå

Sammanvägd bedömning

10. Högkvalitativa förskolor, skolor och
kulturliv som bidrar till inflyttning.

10. Pågående arbete. Nämndens verksamhetsplan
och förvaltningens handlingsplan finns publicerade
sedan årsskiftet.

11. Strukturerad samverkan med näringslivet.
12. Nämnden stödjer aktiviteter och
arrangemang med stark, arktisk friluftsprofil.

11. Försämrat resultat på frågeområdet ”Skolans
attityd till företagande”. Från 3,65 (2017) till 3,43
(2018). Rikssnitt på frågan är 3,79. Gällivare har
försämrats gentemot riket sedan 2015.
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12. Arktisk friluftsprofil finns alltid med som en
grund vid planering och genomförande av
arrangemang och aktiviteter.

Intern effektivitet - Delvis uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning

13. Effektiv verksamhetsplanering, styrning
och uppföljning.

13.
Förvaltningen
har
tillsammans
med
ekonomienheten påbörjat en djupare analys av
resultatet i VKV. Kartläggning av verksamheternas
täckningsgrad pågår. Sammanställning av KKiK
bifogas årsredovisningen samt att delar av
nyckeltalen
inom
KKiK
redovisas
genom
Kvalitetsavstämning 17/18.

Medarbetare - Delvis uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning

14. Friska, nöjda och motiverade
medarbetare.

14.
Analys
av
medarbetarundersökningen
genomförd på förvaltningsnivå. Arbete pågår
utifrån upprättade förslag. Totala sjukfrånvaron
har ökat från 5,32% till 5,78 % på delåret.

15. Säkra kompetens- och personalförsörjning
inom nämnden.

Ekonomi – Delvis uppfylld nivå
16. Ekonomiskt hållbara verksamheter.

15. Pågående arbete. Åtgärder anpassas efter
verksamhetens
behov.
Samverkan
mellan
personalenhet, verksamheter och förvaltningen.

Sammanvägd bedömning
16.
Ett
nytt
resursfördelningssystem
för
grundskolan är framtaget, beslutat och verkställt
inför
läsåret
2018/19.
Det
nya
resursfördelningssystemet utgår från garanterad
undervisningstid
och
är
anpassat
efter
verksamheternas förutsättningar så som elevtal
och antal nyanlända elever.
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Socialnämnden

Driftredovisning (tkr)
Exkl.
kapitalkostnader

Ordförande: Iris Dimitri (v)
Antal ledamöter: 9 st
Förvaltningschef: Annette Viksten Åhl

Intäkter

Viktiga händelser under perioden
I
samverkan
med
Barnutbildning
och
kulturförvaltningen har projekt SEDD (Socialtjänst
Elevhälsa Delaktighet Direkt) startat. Målet är att
främja närvaro och förebygga och åtgärda
frånvaro. I årskurs 1-9 har Gällivare kommuns
skolor mer än 10 % frånvaro. Nio elever är i
dagsläget
inskrivna.

Utfall
2017-08

Utfall
2017-12

Prognos
2018-12

66 422

128 632 103 392

Personalkostnader

-295 373 -308 056

-440 350 -460 220

Övriga kostnader

-120 263

-99 047

-166 537 -151 047

-314 811 -340 681

-478 255 -507 855

-306 361 -322 583

-479 145 -485 399

-8 450 -18 098

890 -22 476

Resultat
Netto driftbudget
Budgetavvikelse

100 825

Utfall
2018-08

Investeringar

Effektiv bemanningsplanering med brukarfokus
har startat inom hemtjänsten. Utbildning i verktyg
för insatsplanering har påbörjats.

Utgifter

2 547

1 331

6 075

3 615

Budget

6 139

3 615

5 187

3 615

Budgetavvikelse

3 592

2 284

-888

0

Investeringsbidrag

0

0

0

0

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Socialnämndens utvecklingsområden:

En arbetsmiljökartläggning har genomförts på
Forsgläntan. Kartläggningen visar på brister
gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet,
kommunikation,
krav
i
arbetet,
arbetets
organisation och innehåll, samarbete och ledning
samt hälsa och välbefinnande. Positivt är att all
personal upplever att arbetet är viktigt.

Välfärdsteknik – RemoAge projektet har
avslutats. Mobilt trygghetslarm, nattillsyn via
trygghetskamera och virituella SIP:ar. Digitala
katter som spinner och dockor med musik finns
hos brukare inom äldre och funktionshinderområdet. Mål på individnivå var att öka
tryggheten hos patienter/brukare och anhöriga
samt att patienter skulle känna sig mer
självständiga och delaktiga i sin egen vård och
omsorg. Utvärderingen visar att projektet nått
dessa mål på individnivå och att de äldre anser
att
tekniken
underlättat
deras
vardag.
Utvärderingen visade även att tekniken fungerade
sämre om personen hade en långt framskriden
demens,
psykisk
sjukdom
eller
grav
hörselnedsättning.

Driftsanalys
Socialnämnden gör ett stort underskott på sina
personalkostnader. Orsaken till detta är bl.a. att
många anställda tagit ut sommarförmån, vilket
innebär att man fått ersättning för att inte ta
semester under sommaren. Den totala kostnaden
för sommarförmånen uppgår till 6,5 mkr.
Därutöver finns ett antal ofinansierade tjänster
inom hemvården som överflyttats från ett
investeringsprojekt. Sommarmånaderna har även
haft stora övertidsuttag.

Personal- och kompetensförsörjning
Specialistutbildning för sjuksköterskor är beslutad
och planeras. Socionomutbildning på distans
startar 2019.

På grund av avsaknaden av egna sjuksköterskor
måste dessa inköpas av konsultföretag till en
merkostnad på ca 50-60%, detsamma gäller även
socionomer inom biståndsenheten.
Budgeten för leasingbilar ger ett stort underskott
ca 3 mkr. Inom biståndsenheten återfinns
underskott inom konsulentstödda familjehem
samt ungdomsvården.
Investeringsredovisning
Socialnämnden
har
tre
pågående
investeringsprojekt.
Kvalitetssäkringssystemet,
nyckelsystem samt möbler till boende för
ensamkommande. Möbler till boende kommer att
avslutas under året, de övriga kommer att
kvarstå.
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Uppföljning styrkort
Medborgare Delvis uppfylld nivå
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
Folkhälsa: Helhetssyn, hälsotillstånd och trygghet har
förbättrats inom hemtjänsten. Färre vuxna med långvarigt
ekonomiskt bistånd och färre barn som ingår i dessa
familjer än i riket. Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår
och nedsatt munhälsa för personer i särskilt boende har
minskat. Stödsamtal till barn som bevittnat våld erbjuds.
Jämställdhet: Fler pojkar än flickor 0-20 år med insatser
har individuellt behovsprövade insatser. Fler män än
kvinnor har långvarigt ekonomiskt bistånd. Män ger
hemtjänsten högre betyg. Kvinnor 80+ har fler beviljade
hemtjänsttimmar/mån. Fler kvinnor 80+ bor i särskilt
boende. Kvinnor ger särskilt boende högre betyg. Kvinnor
som bor i särskilt boende har fler åtgärder mot fall,
undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa.
Brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter
för personer med funktionsnedsättning 2017: Daglig
verksamhet: 91 % tycker att verksamheten är viktig. 55
% är aldrig rädd för något på daglig verksamhet.
Gruppbostad: 95 % trivs och tycker att man har fått rätt
stöd. 81 % är trygg med personalen och aldrig rädd för
något hemma. Fler är nöjd med personalens omtanke,
brukares inflytande och att man pratar så att brukare
förstår. Boende med särskild service: 81 % tycker att man
har rätt stöd och 86 % är trygg. Trivsel och inflytande har
fått sämre resultat. Boendestöd: 100 % trivs med sitt
boendestöd. Brukare är trygga, har inflytande och är nöjd
med personalen. Sysselsättning: 93 % tycker att man har
rätt stöd. Brukare är trygg och nöjd med personalen. 66 %
är aldrig rädd för något när de har sin sysselsättning.
Personlig assistans: 73 % har varit med vid val av
personal, 91 % känner sig trygg och kan göra vad man vill
med sina assistenter, alla tycker att man får den hjälp
man behöver och att assistenterna bryr sig, 73 % vet vem
man ska prata med om det fungerar dåligt med
assistenterna.
Integration:
Nationell
brukarundersökning
om
ensamkommande barns boendesituation kommer att
genomföras under 2018.
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2017?
Hemtjänst: helhetssynen har förbättrats men färre har
själv svarat på frågorna. Tryggheten och hälsotillståndet är
bättre. 16 % fler tycker att beslut anpassas efter behov.
Besvär av ensamhet och information om förändringar har
försämrats. Vård och omsorgsboende: Helhetssynen har
förbättrats och fler har själv svarat på frågorna.
Information om förändringar och sociala aktiviteter har
förbättrats. Trygghet, besvär av ensamhet, kontakt med
personal och hänsyn till åsikter och önskemål har
försämrats.
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Samhällsomvandling Delvis uppfylld nivå
5. En god fysisk planering
(bebyggelse, boende, infrastruktur
och kommunikationer).
6. Nyttja samhällsomvandlingen för
att förbättra verksamheterna.

Tillväxt och utveckling –
Ej uppfylld nivå
7. En attraktiv arktisk friluftsortort för
boende och besökande.

Sammanvägd bedömning
Socialnämndens
verksamheter
som
berörs
av
samhällsomvandlingen har varit delaktig vid planering
gällande
alla
berörda
verksamheter.
Vård
och
omsorgsboende på Repisvaara är under planering.
Effektmål är delvis upprättade, vissa effektmål
ofullständiga mätinstrument och behöver omarbetas.

har

Sammanvägd bedömning
Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning 2017
besvarades av 1195 personer i Gällivare kommun.
Nöjdindex gällande äldreomsorg 34 % och nöjdindex 35 %
gällande stöd och hjälp till utsatta personer. Medborgarna i
Gällivare kommun har valt ut följande verksamheter som
bör prioriteras: Gator och vägar, Äldreomsorgen, Idrottsoch motionsanläggningar, Kultur.

Intern effektivitet Delvis uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning

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

Kvalitetsaspekterna i boende för funktionsnedsatta är
högre än rikssnitt och i särskilt boende för äldre lägre än
rikssnitt. Väntetiden till särskilt boende är längre än
rikssnitt och färre är ganska/mycket nöjda med sitt
boende. Väntetid på ekonomiskt bistånd är längre än
rikssnitt och färre har någon gång under året erhållit
ekonomiskt bistånd. Fler barn och ungdomar än rikssnitt
har ej återaktualiserats 1 år efter insats. Kostnad/brukare
med hemtjänst är högre än rikssnitt och serviceutbudet är
sämre. Medelkostnad per brukare inom alla områden har
ökat och ligger över nationellt snitt. Andelen brukare inom
funktionshinderområdet i förhållande till antalet invånare
är lägre än nationellt snitt och kostnaderna är högre. Fler
hemtjänsttimmar och kostnad/beviljad timme sjunker för
fjärde året i följd.

Medarbetare Delvis uppfylld nivå

Sammanvägd bedömning

9. Friska, nöjda och motiverade
medarbetare.
10. En offensiv och strategisk
kompetens- och personalförsörjning.

Sjukredovisning: Den totala sjukfrånvaron januariaugusti 2018 är 8,24 % vilket är en minskning med
0,83 % vid jämförelse med samma period 2017.
Medarbetarundersökningen
2017:
På
Socialförvaltningen har 522 svar inkommit, vilket ger en
svarsfrekvens på 59 % att jämföra med 2015 då
svarsfrekvensen var 57 %. 18 % är mycket nöjd med sitt
arbete, 30 % nöjd, 41 % är ganska nöjd och 11 % är inte
nöjd
och
missnöjd.
Kompetens
och
personalförsörjning:
Intern
kompetensförsörjning
utvecklas
kontinuerligt
genom
årsplanering
av
utbildningar. Arbetsgrupp bildat för rekrytering av
socionomer, socionomprogram startar på distans i januari
2019. Marknadsföring av vård och omsorgsyrket samt
deltagande i centrala och lokala programrådet för vård och
omsorg pågår. Specialistutbildning för sjuksköterskor
planeras.
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Ekonomi –
Ej uppfylld nivå
11. En ekonomiskt hållbar kommun.

Sammanvägd bedömning
Socialnämnden
gör
ett
stort
underskott
på
personalkostnader. Orsaken till detta är bl a att många
anställda tagit ut sommarförmån, ofinansierade tjänster
inom
hemvården
som
överflyttats
från
ett
investeringsprojekt samt stora övertidsuttag.
På grund av avsaknaden av egna sjuksköterskor måste
dessa inköpas av konsultföretag till en merkostnad på ca
50-60%, detsamma gäller även socionomer inom
biståndsenheten.
Budgeten för leasingbilar ger ett stort underskott ca 3
mkr. Inom biståndsenheten återfinns underskott inom
konsulentstödda familjehem samt ungdomsvården.

44

DELÅRSRAPPORT 2018
Verksamhetsberättelse
Gällivare energi AB
Resultaträkning

Ordförande: Krister Nordmark
VD: Theresa Savonen
Viktiga händelser under perioden
Under
2018
har
fortsatta
fjärrvärmeutbyggnationer till bland annat Repisvaara
pågått
samtidigt
som
avvecklingsåtgärder
löpande utförs i Malmberget till följd av
samhällsomvandlingen.
Två panncentraler som används för reserv- och
spetslastproduktion, Krickan samt Tallbacka, har
flyttats under sommaren och utgör nu en
panncentral.
En ny huvudledning för fjärrvärme har förlagts
längs oljevägen och ersätter därmed en av de
första
huvud-fjärrvärmeledningarna
som
byggdes.
Ekonomi
Hela Sverige drabbades av en mycket kall vinter
2017/2018 vilket har gett effekter i höga priser
på
el,
elcertifikat,
utsläppsrätter
samt
bränsleefterfrågan. Elförsäljningen har varit
större och till ett högre pris än 2017. Ett högt
pris på elcertifikaten har inneburit att vi sålt från
lagret som givit en reavinst på drygt 4 Mkr samt
en högre intäkt än 2017. En betydande
lageruppskrivning har gjorts. En markant ökning
av priser på utsläppsrätter ökar kostnaden med
netto nästan 2 Mkr. Även här har en stor
lageruppskrivning behövts göras. Vi ser även att
bränslekostnaden är högre detta år något som
kommer att märkas än mer under kommande
vinter.
En
viss
reducering
av
personalkostnaderna har skett då en tjänst inte
har återbesatts.

Utfall

Utfall

Utfall

Prognos

2017-08

2018-08

2017-12

2018-12

Intäkter

76 205

88 451

146 673

138 700

-59 972

-58 840

-117 731

-105 800

Avskrivningar

-8 873

-7 336

-10 752

-11 500

Nettoresultat

7 360

22 275

18 190

21 400

15

8 306

161

8 500

-6 532

-6 586

-9 784

-9 750

843

23 995

8 567

20 150

Kostnader

Fin. intäkter
Fin. Kostnader
Periodens
resultat
Nettodrift budget
Avvikelse

-2 511

3 397

0

6 500

3 354

20 598

8 567

13 650

Balansräkning

2017-12

2018-08

Anläggningstillgångar

360 791

373 407

Omsättningstillgångar

56 908

46 300

417 699

419 707

-49 906

-73 900

-4 119

-4 119

Långfristiga skulder

-294 814

-282 225

Kortfristiga skulder

-68 860

Summa tillgångar
Eget kapital
Avsättningar

-59 463

Summa eget kapital,
avsättningar och skulder

-417 699

-419 717

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
En
utmaning
framåt
blir
bland
annat
bränslemarknaden då tillgången samt uttaget
från skogen av trädbränslen måste ökas i norra
delen av Sverige samtidigt som energitorvens
framtid är osäker. Politiska beslut nationellt styr
i stor sak över detta.
Fortsatt fjärrvärmeutveckling i samband med
nybyggnationer utifrån samhällsomvandlingen
vilket är positivt.

Något som kan påverka resultatet är dels
utvecklingen av priset på el och elcertifikat samt
priset på utsläppsrätter. Vi bedömer dock att
nuvarande nivåer troligtvis kommer att kvarstå
vilket vi räknat med i vår prognos. Även
bränslepriset är svårt att förutse. En avisering
om högre ränta kommer att påverka resultatet
negativt dock inte i år.
De stora investeringarna detta år är en ny
huvudmatarledning efter oljevägen samt en
utbyggnad av ny ledning till Repisvaara Södra. I
övrigt är investeringarna begränsade.
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Matlaget i Gällivare AB

som behoven även ökar bland alla andra
arbetsgivarna på arbetsmarknaden. Att vara en
attraktiv arbetsgivare och kunna visa upp en
hållbar arbetsplats är en viktig faktor i
konkurrensen om nya medarbetare, ett arbete
som ständigt pågår och utvärderas. Även när
nuvarande hyres kontrakt på produktionsköket
löper ut 2023. De närmaste 3 åren avslutar ca
25% av personalen sin anställning på grund av
pensionsavgångar. En inriktad yrkesutbildning
saknas sedan en längre tid tillbaka på orten.

Ordförande: Joakim Nordstrand
Antal ledamöter: 5 st
VD: Ann-Chatrin Haglund
Uppdrag
Matlaget
i
Gällivare
AB
ska
erbjuda
välsmakande, näringsriktig och prisvärd mat till
barn, ungdomar, sjuka och äldre inom Gällivare
kommun och Region Norrbotten.
Viktiga händelser under perioden

Utfall

Utfall

Resultaträkning 2017-08 2018-08

Ekonomi
Bolaget använder sig av ett välutvecklat
nätbaserat kostdataprogram. Alla beställningar
och uppföljningar görs i programmet och kan
på så sätt minimera risken för överproduktion
och felbeställningar. Systemet användes i dag
till 100%
av alla befintliga kunder. Det
resulterar i en noggrannare produktionsplanering och har i största grad hjälpt företaget
till en god ekonomisk hushållning och en ytterst
noggrann
uppföljning
vid
inköp
och
beställningar. I och med samhällsomvandlingen
så har flera mottagningskök dit vi levererar
våra måltider flyttat. Detta har fört med sig
ökade kostnader i det nya transportavtalet.
Samtliga kunder har minskat sina inköp under
första halvåret jämfört med samma period förra
året. Produktionsutrustning byts ut succesivt på
grund av slitage. Även ökande råvarupriser
påverka årets resultat.

Intäkter
Kostnader

Prognos

2017-12

2018-12

21 135

21 152

33 728

30 720

-20 822

-21 516

-33 147

-30 102

-403

-402

-614

-504

-90

-766

-33

114

0

0

0

0

Avskrivningar
Nettoresultat
Fin. intäkter
Fin. kostnader

-3

0

-4

-100

Periodens
resultat

-93

-766

-37

14

Nettodrift budget

262

9

393

14

-355

-775

-430

0

Avvikelse
Balansräkning

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Samarbetet mellan Bolaget och våra kunder har
utvecklats och har en tydlig gemensam
målinriktning, att vara det bästa alternativet.
Produktionsköket har varit verksamt i 16 år och
det sliter på utrustning och lokaler. Att vara i
framkant med ny teknik och kunskap är en av
våra viktigaste utmaningar. Lokalen är i
renoveringsbehov och att satsa på rätt
utrustning och kompetens hänger nu till stor del
på hur Kommunens kosthantering skall vara i
framtiden. Rekrytering av nya medarbetare
med rätt kompetens pågår ständigt samtidigt

Utfall

2017-12

2018-08

Anläggningstillgångar

1 186

1 088

Omsättningstillgångar

14 815

11 725

Summa tillgångar

16 001

12 813

Eget kapital

-11 127

-10 361

-637

-637

Långfristiga skulder

0

0

Kortfristiga skulder

-4 237

-1 815

-16 001

-12 813

Avsättningar

Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
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Topbostäder AB
fastighet. Prognosen för helåret visar ett något
lägre
resultat
än
budget,
borträknat
realisationsvinst.

Ordförande: Stig Eriksson
VD: Esa Norojärvi
Uppdrag
Verksamheten vänder sig främst till befintliga
hyresgäster samt andra kommuninvånare och
inflyttare som behöver ett attraktivt boende.
Bolaget tillhandahåller goda bostäder i välskötta
fastigheter och bostadsområden.

Investeringar för perioden uppgår till 45 mkr
och består till övervägande del av nybyggnation
74 st lägenheter på Forsheden. Soliditeten
ligger stabilt på ca 25%, likviditeten är tillfälligt
hög, 87%, pga nyupplåning till nämnda
nybyggnation. Vakansgraden på lägenheter har
under perioden i snitt varit 1,88%.

Bolaget förvaltar sitt bestånd effektivt och
utvecklar förvaltningsformer där hyresgästerna
skall uppmuntras att ta ett aktivt ansvar för
boendemiljön
och
bostadsområdenas
utveckling. Samverkan med kommunen ska ske
för att motverka segregation och utveckla en
god gemenskap och trygghet i de olika
bostadsområdena. Bolaget medverkar till att
god service finns i bostadsområdena och
informerar om och verkar för en ökad
källsortering av avfall.

Utfall

Utfall

Utfall

Prognos

2017-08

2018-08

2017-12

2018-12

97 977

122062

146779

170266

Kostnader

-73 855

-76617

-120256

-120263

Avskrivningar

-10 155

-10570

-15193

-15800

Nettoresultat

13 967

34875

11330

34203

67

45

125

80

Fin. Kostnader

-4 751

-4756

-7038

-7330

Periodens
resultat

9 282

30164

4417

26953

Nettodrift budget

4 120

5268

4000

5000

Avvikelse

5 162

24896

416

21953

Resultaträkning
Intäkter

Fin. intäkter

Viktiga händelser under perioden
Hittills under 2018 har bolaget inte tecknat nya
avtal
med
LKAB
om
försäljning
av
fastighetsbeståndet i Malmberget. Arbete med
detaljplaner pågår på Kvarteret Hasseln, Gladan
och Domherren.

Balansräkning
Anläggningstillgångar

Ingen kontant ersättning erhålls, i stället uppför
LKAB flerbostadsfastigheter i enlighet med
Avsiktsförklarningen. Dansaren 22-23 har
bebyggts med 22 lägenheter. Inflyttning blev
den 1 mars 2018. På kvarteret Kommunalhemmet 5 uppförs 40 lägenheter varav 22 st
går direkt till bostadskön som beräknas klara
för inflyttning februari 2019. På Repisvaara
uppförs det 170 lägenheter med inflyttning
september
2019.
Avtal
om
personella
merkostnader och ersättning för hyresbortfall
har tecknats med LKAB.

Omsättningstillgångar

2017-12

2018-08

516 604

574 238

23 068

33 139

Summa tillgångar

539 672

607 377

Eget kapital

-125 953

-156 117

0

0

Långfristiga skulder

-369 652

-413 339

Kortfristiga skulder

-44 067

-37921

-539 672

-607 377

Avsättningar

Summa eget kapital,
avsättningar och skulder

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
En viktig och samtidigt tidsmässigt osäker
parameter är givetvis samhällsomvandlingen.
Nya bostäder kommer att behövas bl.a. som
ersättning för de bostäder som kommer att
försvinna i Malmberget samt för inflyttande
arbetskraft och ungdomar som vill flytta
hemifrån. Om TOP bostäder kommer att ha
möjlighet att bygga fler bostäder är avhängigt
den
ekonomiska
utvecklingen
i
bolaget
eftersom den Nya Allbolagen från 2011
föreskriver att bolaget ska klara sig helt på
egna meriter.

Försäljningen av delar av Lövberga till Gällivare
kommun 2016 ger TOP bostäder ekonomiskt
utrymme att bygga 74 lägenheter på kvarteret
Forsheden. Dessa bostäder som är 1-3
rummare
går
direkt
till
bostadskön.
Färdigställande
blir
februari
2019
och
september 2019.
Ekonomi
Resultatet för perioden överstiger budget med
24,9 Mkr. 23 mkr av detta beror på
realisationsvinst som uppstått vid bytesaffär av
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Gojan 1 & 14 AB
Ordförande: Lars Alriksson
VD: Mats Pettersson
Utfall

Viktiga händelser under perioden
Gojan 1 & 14 AB har som huvudsaklig uppgift
att tillhandahålla centralt placerade bostäder i
form av hyresrätter och kommersiella lokaler.
Bolaget har en stor roll i att möjliggöra
uppförande av verksamhetslokaler i Gällivare
kommun. Under året har arbeten pågått med
att förbereda försäljning av fastigheten Gojan
15 till Gällivare kommun som är en del i
uppförandet av Multiaktivitetshuset.

Utfall

Resultaträkning 2017-08 2018-08
Intäkter

Prognos
2018-12

1 539

3 404

3 106

5 090

Kostnader

-911

-3 286

-2 724

-4 863

Avskrivningar

-115

-325

-330

-489

Nettoresultat

513

-207

53

-262

Fin. intäkter

0

0

1

0

Fin. kostnader

0

-140

0

-210

513

-347

53

-472

0

-15

0

-120

513

-332

53

-352

Periodens
resultat

Delar av fastigheten är i stort underhållsbehov
och under året har vattenskador i källaren
åtgärdats, garageportar har bytts, fotplåtar
reparerats, skyltfönster bytts och renoveringen
av balkonger har påbörjats.

Nettodrift budget

Ekonomi
Eftersom bolaget förvärvades i början av maj
2017 är inte jämförelsetalen mot 2018
jämförbara.

Avvikelse
Balansräkning

2017-12

2018-08

Anläggningstillgångar

23 934

23 784

Omsättningstillgångar

2 370

Summa tillgångar

2 415

26 304

26 199

-1 653

-1 306

0

0

Långfristiga skulder

-23 067

-23 067

Kortfristiga skulder

-1 584

-1 826

-26 304

-26 199

Eget kapital
Avsättningar

Bolaget uppvisar en förlust för 2018 vilket till
största delen beror på de underhållsåtgärder
som genomförs. Vid hyresförhandlingarna har
inte någon uppgörelse nåtts varför ingen
hyreshöjning ännu är satt för 2018. Den
budgeterade avskrivningskostnaden är lägre
pga. att investering av fönster och balkonger
inte är färdiga och kommer därför inte att börja
avskrivas förrän i slutet av året.

Utfall
2017-12

Summa eget kapital,
avsättningar och skulder

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Förberedelser för att genomföra försäljning av
fastigheten Gojan 15 till kommunen den 1
november
pågår.
Försäljningen
möjliggör
nybyggnation av Multiaktivitetshuset i centrum.
Bolaget har kontakt med både kommunen och
hyresgästerna angående de omständigheter
som beräknas uppstå i samband med projektet.
En besiktning av fasaden kommer att göras
under året och då planeras även byten av
fönster som är i stort behov av att ersättas.
Utifrån besiktningen kommer underhållsplanen
att revideras. Underhåll av balkongerna
fortsätter in i nästa år.
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