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Inledning

Gällivare kommun upprättar en delårsrapport per år, per augusti, som en del i den löpande
uppföljningen.

I delårsrapporten ingår även kommunens majoritetsägda bolag.

Syftet med delårsrapporten är

att följa upp resultat och ställning för den tidsperiod som rapporten avser,

att följa upp om verksamheten bedrivs enligt fastställda mål och inom fastställd budget genom
en prognos för helåret samt

att den skall kunna utgöra beslutsunderlag för eventuella åtgärder.

Kommunledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag upprättat delårsrapport för
perioden januari-augusti 2010, vilken överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
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Omvärlden
Tillväxten i den svenska ekonomin har varit stark under 2010. I hushållen är förväntningarna
positiva och tillväxttalen förväntas bli fortsatt starka under återstoden av detta år. Den starka
utveckling som skett under senaste tiden ska ses som en rekyl från raset som skedde under
finanskrisen. Trots återhämtningen beräknas arbetslösheten vara tillbaka på den nivå som
rådde före krisen först år 2015. Den långa återhämtningen för ekonomin beror till stor del på
att många Europeiska länder brottas med omfattande underskott i statsfinanserna. Sveriges
ekonomi ser betydligt bättre ut där statsfinanserna är i god ordning och även hushållens
sparande har varit högt under flera år.

Befolkningsförändringen för perioden januari — augusti ser bättre ut än den prognostiserade
utvecklingen. Prognosen för tiden fram till sista augusti visade på ca -116 personer. Det
verkliga utfallet för perioden uppgick till ca —34, varav -53 beror på födelseunderskottet
medan nettoutflyttningen svarar för +19 av förändringen. Detta innebär att befolkningen i
slutet av augusti minskat med 82 personer mindre än prognostiserat. Utfallet för året bedöms
också bli bättre än årsprognosen som uppgår till -175 personer.

Bostadsmarknaden i Gällivare är fortsatt ansträngd med mycket begränsat utbud av
lägenheter. Det kommunala bostadsbolaget redovisar i augusti en vakansgrad på 0,7 % eller
14 av 1 940 lägenheter. Vid samma tid 2009 var 22 lägenheter vakanta, motsvarande en
vakansgrad om 1,1 %. Det som påverkat vakansgraden är vattenskadade lägenheter som tar
lång tid att reparera. HSB uppger i pressmeddelande den 11 oktober 2010 att
grundläggningsarbete i Laestadiusparken för 46 st planerade hyresrätter startar den 12 oktober
2010 och att byggandet beräknas starta våren 2011. I en andra etapp planeras för ytterligare
46 bostadsrättslägenheter. Inflyttning i de nya hyresrätterna beräknas ske i april 2012.
LKAB startar byggandet av 200 lägenheter på mellanområdet som en del i
samhällsomvandlingen. Byggandet av 28 nya lägenheter har påbörjats och förväntas vara klart
under första kvartalet 2011.

Viktiga händelser under perioden

Projektet Nya Gällivare, som syftar till att ta fram lösningar för en samhällsomvandling
förorsakad av utvecklingen inom gruvindustrin, har inletts under året. 34 medborgardialoger
och aktiviteter har genomförts som involverat ca 1 500 medborgare.

Förändringarna i Malmberget och de anläggningsarbeten detta medfört är en viktig händelse
under perioden. Arbetet med "Nya Gällivare" är också en stor händelse och som engagerat
förvaltningen. Planeringen och byggandet av bostadsområdet Söderbergs kulle är också en
sak värd att uppmärksammas. Efterfrågan på industritomter har varit stor och under året har
flera sådana iordningställts. Andra betydelsefulla händelser är den fortsatta utbyggnaden av
flygplatsen, Dundrets skidstadion och skytteanläggningen.

LKAB:s besked om att delar av Malmberget måste flyttas innebär att skolplaneringen måste
anpassas till flyttningen av bostäder så att förskola, skola och skolbarnomsorg finns i de
områden befolkningen flyttar till.

Inom va-verksamheten har arbetet med va-ledningarna och de enorma problem som varit på
dessa också varit den stora händelsen under perioden. Läckage, tiningar och rörbrott har
tyvärr nästan blivit en daglig händelse. Glädjande nog har verken fungerat mycket bra vilket
främst är personalens förtjänst.



Delårsrapport 2010
Förvaltningsberättelse

Inom avfallsverksamheten är periodens stora händelse "sjösättningen" av den nya
renhållningsordningen, bestämmelserna för avfall och de nya taxorna. Denna period har
dessutom en ny avfallsplanerare rekryterats vilket upplevts spännande och ansvarsfullt.

Matlaget har avvecklat kolonialvaruhanteringen i bolaget. Detta är nu i varje kunds ägo. Flera
onödiga och fördyrande led är borttagna. Även en stor miljövinst har uppnåtts med minskade
led och transporter.

Att tidplanen för kraftvärmeverket (KVV), vad gäller drift och övertagande i stort sett följer
tidplanen.

Personalredovisning

Personalredovisning med hälsobokslut

Personalpolitik
En första och mer övergripande utvärdering av medarbetarenkäten genomförd 2009, har
gjorts.

I det etablerade samarbetet, som också ska utvecklas med kommunerna inom Lapplands
Kommunalförbund har en gemensam upphandling av pensionsadministration genomförts.

2010 års Aditrokonferens för norra Sverige har avhållits här i Gällivare. Det var 50-tal
deltagare från Kiruna i norr till Skellefteå i söder som arbetade en hel dag med det
gemensamma PA-systemet.

Den nya modellen för medarbetarsamtal, resultat och utvecklingssamtal (RUS), har tillämpats
för första gången inför lönerevision 2010.

Det delvis EU-finansierade utvärderingsprojektet Hållbar Rehabilitering KL som Gällivare
kommun i samverkan med Previa, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och AFA-
försäkringar arbetar med har introducerats i respektive organisation.

Verksamhetsövergången av Komvux och Högskoleverksamheterna till LKF med dithörande
fackliga förhandlingar har genomförts. Den erfarenhet och kunskap som verksamhets-
övergången av gymnasieverksamheten gett har praktiskt kunna nyttjas vid verksamhets-
övergången av Komvux och högskoleverksamheten vid halvårsskiftet

På grund av en övertalighetssituation har Gällivare kommun minimerat uppsägningar av
yngre lärare genom att erbjudit några äldre lärare avgångslösning.

Tillsvidareanställd personal
Antal tillsvidareanställda i augusti

2008 2009 2010
(Antal) 1 572 1 593 1 449
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Årsarbetare/förvaltning (innehavare samt befattningskontrakt) i augusti

Not. Verksamhetsövergången för gymnasieskolan och Komvux till Lapplands kommunalförbund innebär en
minskning för BUoK-förvaltningen med 112 årsarbetare ochför Kommunledningen med 20 årsarbetare.

Antal deltidsanställda i augusti

2008 2009 2010
198 207 172

Antal deltidsanställda i procent per kön i augusti

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden per förvaltning i % i augusti

Andel kvinnor i procent av de tillsvidareanställda i augusti

2008 2009 2010
79,5 79,4 81,4

Tidsbegränsat anställda
Tidsbegränsat anställda med månadslön i augusti

Not. 1 ovanstående redovisning ingår alla typer av tidsbegränsad anställning.
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Timanställda
Med timanställda avses anställningar kortare tid än tre månader.

Antal timanställda omräknat till årsarbetare
januari-augusti
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2008 2009 2010
154 146 151

Not. Timanställningar inrapporterade till och med 20 augusti.

Löner

Lönekostnader (inklusive PO) januari- augusti

2008 2009 2010
(Mkr) 494,4 487,3 445,0

Not. Minskning, av lönekostnaderna beror på övergång till Lapplands kommunalförbund samt att 2010 års
lönerevision inte var genomförd.

Övertid  /  Fyllnadstid

Utbetald ersättning för övertid under perioden januari-augusti (exkl P0):

2008 2009 2010
Total (Mkr) 2,7 2,2 2,7

Not. 2010 års lönerevision är inte genomförd

Utbetald ersättning för ,A2llnadstid under perioden januari-augusti (exkl P0):

2008 2009 2010
Total (tkr) 1021 754 565

Not. 2010 års lönerevision är inte genomförd

Not. Fyllnadstid = När en deltidsanställd arbetar utöver sin ordinarie arbetstid upp till heltid.

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvarotid i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden.

Sjukfrånvaro januari-augusti

Hela kommunen 2008 2009 2010
Sjukfrånvaro
upp till 29 år 3,69 3,85 3,93
30-49 år 5,86 5,45 4,77
Över 50 år 7,35 6,72 5,74
Kvinnor 7,22 6,26 5,20
Män 393 485 491
Kommunen totalt 6,38 5,85 5,13
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Resultat
Gällivare kommun prognostiserar för hela året ett positivt resultat om ca 31,9 mkr. Det
ursprungligen budgeterade resultatet uppgick till 27,3 mkr vilket innebär att det
prognostiserade resultatet är 4,6 mkr bättre än budgeterat. Resultatet per 2010-08-31 uppgår
till ca 39,1 mkr exkluderat förändringar av semester-, övertids-, ferie- och uppehållslöneskuld
om tillsammans 16 mkr.

Semesterlöneskuld mm
I det redovisade resultatet per 2010-08-31 påverkas detta positivt med 16 mkr p g a att större
uttag av semester, ferielön och uppehållslön än vad som per augusti intjänats. Detta innebär
att den bokförda skulden temporärt reducerats.

Pensionskostnader  — skuld
Årets pensionskostnader väntas uppgå till budgeterade 56,7mkr. T o m augusti uppgår de
bokförda pensionskostnaderna till 37,3 mkr.

Pensionsskulden inklusive ansvarsförbindelser och löneskatt beräknas enligt prognos vid årets
slut uppgå till 617,1 mkr, vilket är en minskning med 15,5 mkr från 2009.
Pensionskapitalplaceringarna, som vid årets början uppgick till ett värde av 105,7 mkr, har per
augusti 2010 ett marknadsvärde om 115, 2 mkr, det bokförda värdet uppgår till 106,4 mkr.
Placeringarna fördelar sig på 50,7 % (58,5 mkr) räntebärande, 34,2 % (39,4 mkr) och 15,1 %
(17,4 mkr) i alternativa placeringar i egenskap av hedgefonder. Av årets 6 mkr är 5,1 mkr
placerat 31 augusti 2010 och 900 tkr ligger kvar som likvida medel.

Borgensförbindelser
De samlade borgensåtagandena per augusti uppgick till 970,3 mkr vilket är en ökning med
202,8 mkr från augusti 2009. Under perioden har inga infrianden av borgensåtaganden skett.

Skatte- och statsbidragsintäkter
Skatte- och statsbidragsintäkterna beräknas uppgå till 969,9 mkr för år 2010 vilket är 11 mkr
mer än budgeterat. Prognosen innebär att intäkterna mellan 2009 och 2010 ökar med 1,0 %.
SKL:s skatteunderlagsprognos för 2009 är högre än decemberprognosen. Enligt senaste
prognos blir slutavräkningen av 2009 års inkomster -1 105 kr per invånare den 1/11 2008,
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innebärande att korrigeringen av slutavräkningen av 2009 års inkomster blir +107 kr per
invånare vilket påverkar resultatet till det bättre med ca 2 mkr.

Bedömningen av skatteunderlagstillväxten för 2010 är högre än den som följer av regeringens
fastställda uppräkningsfaktorer 2009 och 2010. Detta innebär att SKL bedömer att
slutavräkningen för 2010 kommer att bli +575 kr per invånare den 1/11 2009 vilket påverkar
resultatet till det bättre med ca 10,7 mkr.

Av det tillfålliga konjunkturstödet för 2010 om 18,1 mkr har kommunfullmäktige anvisat 9
mkr till engångssatsningar under 2010. Huvuddelen av detta anslag har genom
kommunstyrelsebeslut anvisats till olika ändamål inom både drift- och investeringsbudgeten.

Finansnettot
Finansnettot består av finansiella intäkter minus finansiella kostnader inklusive ränta på
pensionsavsättningar. Kommunens finansiella kostnader (inklusive realiserade och
orealiserade kursförluster på pensionskapitalplaceringar) beräknas uppgå till 2,5 mkr varav
räntekostnaderna på kommunens långfristiga skulder uppgår till 1,1 mkr.
De finansiella intäkterna, som består av räntor på likvida medel, utdelning på aktier och
andelar beräknas uppgå till 7,8 mkr. Finansnettot beräknas vid årets slut bli positivt och uppgå
till ca 5,3 mkr, vilket är 6 mkr bättre än budgeterat.

Avskrivningar
De bokförda avskrivningarna beräknas bli ca 0,3 mkr mer än budgeterat.

Investeringar
Under perioden januari-augusti uppgår bokförda investeringsutgifter till 22,2 mkr, varav 2,7
mkr finansierats ur avsatta medel till insatser i Gällivare kommun. VA-investeringarna för
perioden januari-augusti uppgick till ca 7 mkr. Den ackumulerade investeringsbudgeten,
inklusive tilläggsbudget under året, uppgår till 77,5 mkr varav 2,8 mkr ur bidraget till insatser
i Gällivare kommun. Av den ackumulerade investeringsbudgeten avser 28 mkr
kompletteringsbudgeterade objekt från 2009. Prognosen för årets investeringsutgifter uppgår
till 48,9 mkr.

Eget kapital
Det egna kapitalet utgörs av anläggningskapital och rörelsekapital. I bokslutet 2009 uppgick
anläggningskapitalet till 565 mkr och rörelsekapitalet till 79,7 mkr. Totalt uppgick det egna
kapitalet till 644,7 mkr. Enligt prognosen för 2010 kommer anläggningskapitalet att öka till
583,4 mkr (+18,4), rörelsekapitalet till 93,1 (+13,4) mkr. Således beräknas det egna kapitalet
att öka med det prognostiserade resultatet 31,9 mkr och vid årets slut uppgå till 676,6 mkr.

Soliditet
Soliditeten beräknas öka jämfört med bokslut 2009, från 66,7 % (3,1 %) till 68,4 % (7,8 %).
Värdena inom parentes avser soliditeten inklusive ansvarsåtaganden, dvs de
pensionsförpliktelser som inte definieras som skuld.

Balanskravet
Kommunallagens krav på att resultaträkningens intäkter och kostnader skall vara i balans
uppnås med det prognostiserade årsresultatet.
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Framtida utveckling
I förslaget till budget för 2011 och plan för 2012-2013 är de budgeterande resultaten på en
tillfredsställande nivå. Efter finanskrisen har världsekonomin återhämtat sig och
skatteunderlagen har ökat. Under 2010 får kommunerna dessutom ett tillfälligt konjunkturstöd
och för Gällivare kommun innebär det dryga 18 mkr i extra intäkt. Från 2011 dras det
tillfålliga konjunkturstöden på 17 miljarder tillbaka och ersätts med statsbidrag om 5 miljarder
kronor för 2011. Det kommer att blir svårare för många kommuner att hålla budget i balans.
Gällivare kommun beräknar trots detta att göra positiva resultat under de kommande 3 åren.

God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen skall kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Detta innebär bl a ett resultat i balans genom att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska
ramarna.
Kommunen har fastställt finansiella mål med bäring på god ekonomisk hushållning:
Avsättning till framtida pensioner enligt "Placeringspolicy för förvaltning av likvida medel
avsatta för framtida pensionsutbetalningar".
Amortering av låneskulden med ca 5 % årligen.
Finansieringen av investeringar skall över tiden ske med egna medel.
Oförändrad utdebitering av kommunalskatt under planeringsperioden 2010-2012.
Samtliga dessa mål beräknas uppfyllas och därmed uppfylls också målet om god ekonomisk
hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

Periodens ekonomiska resultat
Revisionens budget för delåret uppgår till 857 tkr och redovisar en negativ avvikelse om 14
tkr. Prognosen för helåret uppgår till 0 kr. God ekonomisk hushållning gäller och
följsamheten till budgeten är god med ett förväntat nollresultat för året.

Periodens viktigaste händelser
Revisionen har haft sju sammanträden. Fyra revisorer deltog i en revisionskonferens i Luleå i
maj. Tre revisorer deltog vidare i Kommek-mässan i Malmö i augusti. Studiebesök har gjorts
på Gunillahem och vid Värmeverket. Särskild överläggning har skett med revisorskollegorna i
Kiruna kommun.

Fyra granskningar har hittills fårdigställts;
• Minoritetsspråkslagen o statsbidragets användning
• Jämställdhet för barn och ungdomar — diagnosen ADHD
• Värdegrund i äldreomsorgen inkl vårdhygien
• Inventariehanteringen - uppföljning av tidigare granskning
• Övriga granskningar för året pågår.

Valnämnden

Periodens ekonomiska resultat
Valnämndens budget för delåret uppgår till 236 tkr och redovisar en positiv avvikelse om 207
tkr. Prognosen för helåret uppgår till 0 tkr. Den övervägande kostnaden för perioden är
arbetskraft i form av arvoden till valnämndens ledamöter.



Periodens viktigaste händelser
Arbetet med Val 2010 har påbörjats.

Överförmyndaren

Periodens ekonomiska resultat
Budget för delåret uppgår till 679 tkr och överförmyndaren redovisar en negativ avvikelse om
148 tkr. Prognosen för helåret uppgår till 0 kr.

Överförmyndaren bedömer att det ekonomiska resultatet kommer att hamna inom
budgeterade medel för verksamheten. Resultatet månadsvis är avhängigt de arvodesbeslut
som meddelas, och återstående arvodesbeslut bedöms rymmas inom verksamhetens anslagna
medel. I ekonomiskt resultat ingår även förutbetalda kostnader för IT-tjänster. Det tillkommer
även intäkter från Migrationsverket avseende överförmyndarens kostnader för god man för
ensamkommande barn.

Periodens viktigaste händelser
Under perioden har överförmyndaren informerat både internt och externt om
överförmyndarens, gode mäns och förvaltares roll och uppdrag. Underlag för information om
överförmyndarens verksamhet och blanketter har tagits fram och kommer att läggas upp på
kommunens hemsida inom en snar framtid.Det övergripande arbetet med att skapa en effektiv
och rättssäker organisation har fortgått under perioden.

Kommunstyrelsen
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Periodens ekonomiska resultat
Budget för delåret uppgår till 61,1 mkr och resultatet efter augusti uppvisar ett överskott om
1,9 mkr och prognosen för hela verksamhetsåret beräknas till 0,5 mkr. Överskottet beror b 1 a
på att medel för verksamhetsutveckling inte har förbrukats. Även centrala medel för
personalpolitiska åtgärder samt företagshälsovård redovisar överskott. Inom förvaltningen
finns även ett visst överskott på personalkostnader.

Inom förvaltningen finns ett kraftigt underskott på kollektivtrafiken. Detta underskott (ca 600
— 700 tkr) täcks av ovan redovisade överskott som sammanfattningsvis är hänförliga till
förvaltningsövergripande medel samt till medel som är gemensamma för
kommunledningskontoret.

Periodens viktigaste händelser
IT-enheten har genom samarbetet med Nonbottens Läns Landsting förvärvat 540 begagnade
datorer av landstinget. De sämsta datorerna byts ut inom alla förvaltningar. Antalet motsvarar
ungefär en tredjedel av det totala antalet datorer inom kommunen.

Den nya modellen av medarbetarsamtal s.k. resultat- och utvecklingssamtal (RUS) har tilläm-
pats för första gången.

Utvecklingsprojektet "Hållbar Rehabilitering KL" har startat. Projektet bedrivs i samverkan
mellan Gällivare kommun, Previa, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och AFA försäk-
ringar.
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Utvecklingen av världsarvet Laponia. som Gällivare kommun bedriver tillsammans med
Jokkmokks kommun, sarnebyarna i Laponia, staten genom Länsstyrelsen och Naturvårdsver-
ket har nått resultat. Parterna har överlämnat ett förslag till regeringen kring en gemensam för-
valtning av världsarvet och en omfattande och djupgående förvaltningsplan med bl a nya före-
skrifter och skötselplaner för området.

Projektet Nya Gällivare, som syftar till att ta fram lösningar för en samhällsomvandling föror-
sakad av utvecklingen inom gruvindustrin, har inletts under året. 34 medborgardialoger och
aktiviteter har genomförts som involverat ca 1 500 medborgare.

Komvux och Kunskapsgruvan har överförts till Lapplands kommunalförbund.

Informationsenheten har bildats. Enheten ansvarar för den externa och interna informationen
samt kommunikationen kring de kommunala verksamheterna.

Gällivare kommun har arrangerat minoritetsspråkskonferens med deltagande från länets kom-
muner, länsstyrelse och sameting.

Den nya budgetprocessen har tillämpats för första gången. Processen syftar till en utförligare
dialog mellan nämnder, styrelser och förvaltningar innan kommunfullmäktige fastställer bud-
getramarna.

Service- och tekniknämndens, skatteverksamheter

Periodens ekonomiska resultat
Service och tekniks skatteverksamheters budget för delåret uppgår till 61,1 mkr och redovisar
en positiv avvikelse om 4,3m. Prognosen för helåret uppgår till 0,8 mkr.

Förvaltningen redovisar ett överskott för perioden i driftbudgeten. Fastighetsavdelningen har
beställt underhåll motsvarande cirka 2,5 miljoner kronor hos TOP Bostäder AB. Underhållen
har inte påbörjats/slutförts och ingen fakturering har inkommit varför resultatet i dagsläget ser
ut att ge ett stort överskott. Flyget ger ett överskott som sammanhänger med ett utökat bidrag
för verksamheten och att planerade åtgärder inte har kommit igång. De engångsanslag som
förvaltningen fått har inte förbrukats i sin helhet varför en del av dessa medel kommer att tas
upp i kornpletteringsbudget. Kostnadsutvecklingen avseende gatuavdelningen är svår att
förutsäga beroende på hur kommande vintersäsong blir. Vid upprättandet av detta
delårsbokslut tyder allt på att enheten når ett nollresultat.

Försörjningsstödet beräknas ge ett underskott på 3 miljoner kronor.

De största överskotten i investeringsredovisningen beror på att energibesparande åtgärder och
tekniska reinvesteringar i fastigheter inte hunnits med i planerad omfattning. Det nya
bostadsområdet Söderbergskullar har inte kommit igång förrän under hösten. Investeringen i
en ny ishall/evenemangshall är framflyttad. Utvecklingen av Lapland Airport etapp 2
banförlängning pågår men har inte belastats av alla kostnader.

Underskott som redovisas i investeringsredovisningen för perioden är föranlett av att
räddningsfordonet är till fullo betalt samt den nya rekommendationen från rådet för
kommunal redovisning som säger att bidrag inte får bokföras på investeringskonto för att
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avskrivningsunderlaget inte får minskas. Investeringar som påverkas av denna
rekommendation är nettobudgeterade.

Periodens viktigaste händelser
Förändringarna i Malmberget och de anläggningsarbeten detta medfört är en viktig händelse
under perioden. Arbetet med "Nya Gällivare" är också en stor händelse och som engagerat
förvaltningen. Planeringen och byggandet av bostadsområdet Söderbergs kulle är också en
sak värd att uppmärksammas. Efterfrågan på industritomter har varit stor och under året har
flera sådana iordningställts. Andra betydelsefulla händelser är den fortsatta utbyggnaden av
flygplatsen, Dundrets skidstadion och skytteanläggningen.De sparkrav som service- och
teknikförvaltningen verkställt har varit både mera arbetskrävande och mer omfattande i tid än
planerat. I stort sett har dessa genomförts och verksamheterna arbetar nu med att finna de nya
arbetsformerna i förändringen.

Under perioden har arbetet målmedvetet pågått med den långsiktiga planeringen av
verksamheten och verktyg som behövs för detta. Arbetet är inte fårdigt utan det kommer att
pågå under lång tid. Dessutom behöver mer arbete läggas på den långsiktiga planeringen vad
gäller driftverksamheten. Ytterligare en fråga som förvaltningen behöver arbeta med är
personalens inflytande i verksamheten. Nya modellen för medarbetarsamtal har tillämpats
första gången, med varierande resultat.

Service- och tekniknämndens avfallshantering

Periodens ekonomiska resultat
Service- och tekniknämndens, avfallshanteringsbudget för delåret uppgår till 0 mkr och visar
ett negativt resultat om 0,1 mkr. Prognosen för helåret uppgår till 0 mkr.

Avfallsverksamheterna kommer att ge nollresultat tack vare de förändringar som trätt i kraft
avseende ny renhållningsordning och reviderade/nya taxor.

Periodens viktigaste händelser
Inom avfallsverksamheten är periodens stora händelse "sjösättningen" av den nya
renhållningsordningen, bestämmelserna för avfall och de nya taxorna. Denna period har
dessutom en ny avfallsplanerare rekryterats vilket upplevts spännande och ansvarsfullt.

Service- och tekniknämndens va-verksamhet

Periodens ekonomiska resultat
Service- och tekniknämndens, va-verksamhetsbudget för delåret uppgår till 0 mkr och
redovisar en negativ avvikelse om 3,5 mkr. Prognosen för helåret uppgår till -3,1 mkr.

VA-verksamheten dras fortfarande med stora problem. Såväl 2009 som 2010 ger underskott.
Avräkningsperioden för att visa resultat är tre år med början 2009. Den föreslagna
taxehöjningen som kommunfullmäktige ska behandla i november innevarande år, kommer
inte som läget ser ut idag, att kompensera för det underskott som totalt redovisas under
avräkningsperioden.

Förslag till justering av VA-taxan ska lämnas för ställningstagande och eventuellt förslag till
beslut till service- och tekniknämnden så att kommunfullmäktige hinner behandla frågan
under året om så beslutas.
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Större avvikelser i investeringsredovisningen beror främst på att det nya bostadsområdet
Söderbergskullar inte har kommit igång förrän under hösten.

Periodens viktigaste händelser
Inom va-verksamheten har arbetet med va-ledningarna och de enorma problem som varit på
dessa också varit den stora händelsen under perioden. Läckage, tiningar och rörbrott har
tyvärr nästan blivit en daglig händelse. Glädjandenog har verken fungerat mycket bra vilket främst
är personalens förtjänst.

Socialnämnden

Periodens ekonomiska resultat
Socialnämndens budget för delåret uppgår till 245, 3 mkr och redovisar en positiv avvikelse
om 6,7 mkr. Prognosen för helåret uppgår, enligt septemberprognosen, till 2,0 mkr. Det
positiva resultatet härrör till stor del från handikappomsorgen där vakanshållna tjänster och
god personalplanering är en bidragande orsak.
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Socialnämndens prognos efter augusti månad uppvisar ett relativt stort överskott som kommer
att minska betydligt när ett tillfälligt korttidsboende öppnas under sista kvartalet 2010 i en del
av sjukhusets tomma lokaler. Denna åtgärd är nödvändig för att kunna verkställa beslut om
avlastning, växelvård, tillfålligt boende i avvaktan på särskilt boende och minska kostnaderna
för medicinskt fårdigbehandlade.

Öppnandet av det tillfälliga korttidsboendet beräknas kosta mellan 3-4 mkr under 2010,
beroende på hur snabbt verksamheten kan starta upp. Antalet platser kan variera mellan 10-13
på grund av lokalernas placering och utformning.

Sveriges kommuner och landsting erbjuder samtliga kommuner att medverka i projektet KPB,
kostnad per brukare inom vård och omsorg. I KPB för 2009 konstateras att socialnämndens
kostnader för särskilt boende SoL ligger i genomsnitt på en bra nivå. Kostnaderna för särskilt
boende LSS visar sig däremot vara högst i landet. Möjliga faktorer som påverkat de höga
kostnaderna är, låg beläggning i flera av gruppbostäderna, hög bemanning och vaken natt.
Socialförvaltningen kommer under hösten analysera resultatet samt föreslå åtgärder som kan
sänka kostnaderna för dessa insatser.

Biståndsenheten har arbetat målmedvetet med att följa upp samordningen av samtliga
institutionsplaceringar med fokus på en enhetlig vårdkedja mellan öppenvård- annan
vårdgivare- eftervård. Det har resulterat i att antalet placeringar av barn och unga därmed
nästan har halverats. Dessa poster, HVB-hem och familjehem, kommer därmed visa ett
positivt resultat i slutet av 2010.

Genom att arbeta systematiskt och kostnadseffektivt med insatser har även kostnaderna för
institutionsvården för vuxna med missbruksproblematik sjunkit rejält från 2009 och beräknas
nå ett positivt resultat i slutet av 2010.

Under hösten 2010 skall 36 st av socialförvaltningens bilar bytas ut. Detta innebär högre
leasingkostnader och även en engångskostnad för utrustning. Samtidigt med utbytet av bilar
kan en extra inbetalning göras för att sänka den framtida leasingkostnaden.
Socialförvaltningen uppskattar att kunna göra en extra inbetalning på ca 2 mkr under årets
sista månader för att sänka den framtida leasingkostnaden.



Delårsrapport 2010
Förvaltningsberättelse

Socialnämnden uppskattar årets resultat till ca 2 mkr i överskott, dock kan en pågående
översyn av nattbemanningen inom äldreomsorgen påverka socialnämndens resultat negativt.

I investeringsbudgeten så har socialnämnden äskat och erhållit medel för
kvalitetssäkringssystem inom öppen hemtjänst. Projektet har påbörjats genom att kontakter
tagits med företrädare för olika företag inom området. En projektledare skall anställas och
studiebesök planeras med kommuner som genomfört kvalitetssäkringssystern inom öppen
hemtj änst.

Periodens viktigaste händelser:
1 januari 2010 infördes omvårdnadsbehovsbedörnning, en modell för resursfördelning inom
äldreboenden i Gällivare kommun. Syftet är att uppnå en behovsanpassad fördelning av
resurser, där resurserna styrs till individen. På så sätt tillgodoses brukarens behov av vård och
omsorg. Det medför att äldreboenden bättre kan säkra en god bemanning och får jämnare
arbetsfördelning för all personal.

April 2010 beslutade lokalstyrgruppen att komplettera den övergripande lokalöversynen med
en inventering om framtidens behov och utformning av boenden för äldre inom kommunen.
Inventeringen skall resultera i en strategisk plan för framtida boenden för äldre i Gällivare
kommun.

1 april 2010 startades Hervorprojektet och ska pågå under ett års tid. Syftet med
Hervorprojektet är att främja den enskildes möjligheter att bo kvar i ordinärt boende med
bibehållen livskvalitet. Målet är att all personal får ett vardagsrehabiliterande förhållningssätt
och att biståndsenheten utvecklar handläggningen så att man i handläggningsprocessen
tillvaratar och bibehåller den enskildes aktivitetsförmåga.

En handbok för Nutrition och Kostpolicy har utarbetats. Dokumenten ska ligga som underlag
för personalen i sitt arbete med kost, måltidsordning och måltidsrniljö. I Kostpolicyn ingår
även en kravspecifikation som ska vara ett underlag vid kommunikation på olika nivåer med
den som levererar maten samt vid utvärdering av den kost som levereras.

För att effektivisera samarbetet och nyttja resurserna på ett mera ändamålsenligt sätt har
öppenvårdsteamet integrerats med sina primärgrupper d v s vuxengruppen och barn- och
ungdomsgruppen i juni. Framöver har vuxengruppen två hemterapeuter och en case manager,
och barn- och ungdomsgruppen har två hemterapeuter.

Inom barn- och ungdomsgruppen har implementeringen av BBIC (barns behov i centrum)
pågått strukturerat och målmedvetet from hösten 2009. Detta har medfört att man lagt mer
intensitet på pågående insatser och därmed har enheten lyckats med tidigare utslussningar och
kortare placeringstider på HVB, hem för vård eller boende för barn och unga. Med
arbetssättet enligt BBIC har man fått ner HVB-placeringarna som högst legat på 15 barn och
ungdomar under 2009 till 4 pågående HVB-placeringar under 2010.

Barn-, utbildning och kulturnämnden

Periodens ekonomiska resultat
Budgeten för delåret uppgår till 222,7 mkr och redovisar en positiv avvikelse om 3,9 mkr.
Prognosen för helåret uppgår till — 0,2 mkr.
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Kommentar till resultatrutans fördelning intäkter, arbetskraft och övriga kostnader:
Tidigare år ingick gymnasiets intäkter och kostnader för drift och personal i den totala
sammanställningen. Fr.o.m. 2010 ligger hela gymnasiets som en del av Övriga kostnader
(105,8 mkr) och utgör därmed en större andel av Övriga kostnader. Bidraget till
Lapplandsgymnasiet grundar sig på gymnasiets intäkter, personal- och driftkostnader och blir
därmed en nettokostnad vid utbetalning av bidraget.

Vid en jämförelse mellan utfallen för delårsrapporterna 2009 och 2010 finns inga större
skillnader avseende intäkter och kostnader för Barn- utbildning och kulturförvaltningen.

Periodens resultat visar ett större överskott vilket beror på oförbrukade driftmedel. I juni
beviljade Kommunstyrelsen engångsanslag med 3,2 mkr, dessa har ej hunnit förbrukas inom
perioden. Dessa medel kommer att förbrukas innan årets slut.

Förvaltningen inväntar höstens stora skolskjutsfakturor på drygt 2,5 mkr i slutet av året. I
övrigt finns oförbrukade driftmedel som förvaltningen avvaktar med tills prognosen för hela
året blir mer säker. Prognosen för året uppvisar ett mindre underskott, förvaltningen arbetar
med att uppnå ett nollresultat.

Periodens viktigaste händelser
Den enskilt viktigaste händelsen är LKABs besked om att delar av Malmberget måste flyttas.
Skolplaneringen måste anpassas till flyttningen av bostäder så att förskola, skola och
skolbarnomsorg finns i de områden befolkningen flyttar till.

Förvaltningen arbetar med utbildning av personal för att nå en bättre måluppfyllelse och en
högre kvalitet i verksamheterna. En ny ledningsorganisation har inrättats för att kunna arbeta
effektivare.

Koncernbolagen

Kommunkoncernen
I kommunkoncernen ingår förutom Gällivare kommun även de majoritetsägda bolagen Top
bostäder AB, Gällivare Värmeverket AB och Matlaget i Gällivare AB.

Kommunkoncernens delårsresultat uppgår till 34,4 mkr, exklusive semesterlöneskulder mm
(16 mkr),vilket är 15 mkr bättre än föregående år. Soliditeten för kommunkoncernen är 44,2
% vilket är en liten ökning på 0,1 procentenheter från föregående år.

Top bostäder AB
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Förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka möjligheten till andra driftsforrner i samverkan
med berörda.

Periodens ekonomiska resultat
Top bostäder AB redovisar t.o.m. 31 augusti 2010 ett positivt resultat motsvarande 4,5 mkr i
enlighet med period-budget. Prognosen för året beräknas till c:a 0,6 mkr vilket motsvarar lagd
årsbudget.



Periodens viktigaste händelser
I början av året sålde TOP Bostäder AB sex lägenheter i Hakkas, de enda lägenheter som
TOP hade utanför tätorten. Försäljningen bedömdes som långsiktigt ekonomiskt fördelaktig.

En första indikation av en investering på ca 4 mkr i nya fjänvärmekulvertar inkl montering av
termostater på vårt enskilt största bostadsområde, Sjöjungfrun med 288 lägenheter, visar på
möjlig besparing på ca 0,7 mkr beräknat på helår, medel som vi framöver kan avsätta till
underhåll.

I år avslutas renoveringen av vårt centralt belägna bostadsområde Grönsiskan med 137
lägenheter. Renoveringen som påbörjades 2008 består av byte av fönster och balkongdörrar,
samt renovering av fasader och balkonger, inkl asbestsanering av balkongerna. Totalkostnad
för renoveringen kommer att uppgå till ca 10,5 mkr.

På två av våra äldsta bostadsområden har gjorts åtgärder för totalt ca 3,5 mkr. På område
Dansaren, beläget i korsningen Lasarettsgatan-Parkgatsleden, har Top bostäder bytt fönster
och renoverat fasaden och på område Gäddan, beläget på Malmbergsbacken, har vi renoverat
fönster och balkonger samt gjort vissa åtgärder på taket.

Under året har TOP Bostäder AB också arbetat för att tillskapa 26 lägenheter för ett tryggt
boende genom tillbyggnad av en huskropp och ombyggnad av befintliga utrymmen på Enen.
Anbuds- förfrågan för projektet skickades ut i augusti månad.

Gällivare Värmeverk AB

Periodens ekonomiska resultat
Periodens resultat jämfört med 2009 är ca 9,4 mkr sämre bland annat beroende på att effekten
för det billigaste bränslet inte räckt till utan att dyrare bränslen som olja och pellets måste
köras. Trots denna stora differens kommer årets rev budgets resultat på plus 2 mkr att hålla.
Under resterande delen av året kommer vi att i stort sett enbart kunna köra vårt billigaste
bränsle i båda pannorna vilket betyder i stort sett ingen olja eller pellets. Den största
avvikelsen i driftredovisningen, enligt ovan, är att bränslekostnaderna är ca 6,5 mkr högre
samt att driftelen är 750 tkr högre. Avvikelse i investeringsbudgeten för KVV är ännu svåra
att göra då slutredovisning av vissa delar inte är klara. Villautbyggnaden beroende på antalet
villor som ansluter sig ökat med mer än 20.

Periodens viktigaste händelser
Att tidplanen för kraftvänneverket, KVV, beträffande idrifttagning och övertagande i stora
drag är enligt tidplanen och att vi börjat leverera ut värme från pannan. Vi har lyckats anställa
kompetent personal för drift och underhållsarbeten.

Matlaget i Gällivare AB
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Periodens ekonomiska resultat
Matlaget i Gällivare AB visar ett positivt delårsresultat om 0,5 mkr. Resultatet är bättre än
föregående år. Flera omorganisationer i bolaget har resulterat i ett positivare ekonomiskt
resultat. Avvecklingen av kolonialvaruhanteringen bör även ha påverkat våra kunders
ekonomi positivt. Ny arbetsmodell har genomförts för medarbetarna samt större möjlighet att
påverka sin arbetstid. Deltid/tjänsteledigheter är en möjlighet och förmån, heltid är fortsatt en
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självklarhet för alla medarbetare. Periodens resultat jmf, med förra årets period visar klart
positivare bild.

Periodens viktigaste händelser
Kolonialvaruhanteringen har avvecklats i bolaget. Detta är nu i varje kunds ägo. Flera
onödiga och fördyrande led är borttagna. Även en stor miljövinst har vi fått på detta med
minskade led och transporter. Vi har en positiv utveckling i bolaget bland våra medarbetare
tack vare den nya arbetsmodellen som infördes i februari. Varje medarbetare tar i grupp och
individuellt ansvar och planerar för att dagens/veckans arbete blir klart, utifrån egen tid och
förmåga. Matlaget har varit rök- och snusfritt i 1 år med bra resultat. Ett påbörjat arbete med
skolan "Gällivare skolrestauranger" har påbörjats med målet om Sveriges bästa skolmat,
målet känns dock väldigt långt bort i dag.

Driftredovisning

De största avvikelserna mot driftbudgeten:

Övrig verksamhet som visar en positiv avvikelse om 22,4 mkr. Detta beror bl a på att
semesterlöneskulden temporärt minskar då kommunanställda tar ut mer semester än de tjänat
in under året, vilket påverkar delårsresultatet positivt.

Barn- och utbildningsnämndens delårsresultat visar ett större överskott om 3,9 mkr vilket
beror på oförbrukade driftmedel. I juni beviljade Kommunstyrelsen engångsanslag med 3,2
mkr, dessa har ej hunnit förbrukas inom perioden. Dessa medel kommer att förbrukas innan
årets slut.

Kommunstyrelsens överskott om 0,5 mkr beror bl a på att medel för verksamhetsutveckling
inte har förbrukats.
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Socialnämndens prognos efter augusti månad uppvisar ett relativt stort överskott på 6,7 mkr
som kommer att minska betydligt när ett tillfälligt korttidsboende öppnas under sista kvartalet
2010. Denna åtgärd är nödvändig för att kunna verkställa beslut om avlastning, växelvård,
tillfålligt boende i avvaktan på särskilt boende och minska kostnaderna för medicinskt
fårdigbehandlade.

Service och tekniknämndens skatteverksamhet redovisar ett överskott i driftbudgeten på 4,3
mkr för perioden. Fastighetsavdelningen har beställt underhåll motsvarande cirka 2,5 miljoner
kronor hos TOP Bostäder AB. Underhållen har inte påbörjats/slutförts och ingen fakturering
har inkommit varför resultatet i dagsläget ser ut att ge ett stort överskott. Flyget ger ett
överskott som sammanhänger med ett utökat bidrag för verksamheten och att planerade
åtgärder inte har kommit igång. De engångsanslag som förvaltningen fått har inte förbrukats i
sin helhet varför en del av dessa medel kommer att tas upp i kompletteringsbudget.
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DRIFTREDOVISNING

Nämnd/styrelse Budget
Utfall 1008

Resultat Avvikelse
Pro os 1013

Budget Prognos Avvikelse

Fullmäktige 603 581 22 905 1 005 -100

Revision 857 871 -14 1 286 1 286 0

Valnämnd 236 29 207 354 354 0

Överförmyndare 679 827 -148 1 019 1 019 0

Kommunstyrelse 61 082 59 140 1 942 91 623 91 123 500

Service- och Teknikn, skatte 61 122 56 803 4 319 91 683 90 883 800

Service- o Teknäcn, forsörjn stöd 5 842 6 993 -1 151 8 763 11 763 -3 000

Service- o Teknikn, avfall 0 135 -135 0 0 0

Service- o Teknikn, VA 0 3 539 -3 539 0 3 100 -3 100

Barn-/utbildn/Kulturn. 222 656 218 801 3 855 333 984 334 192 -208

Socialnämnd 245 286 238 574 6 712 367 929 365 929 2 000

Övrig verksamhet 15 987 -6 405 22 392 23 981 20 773 3 209

Avskrivnin ar 26 400 26 613 -213 39 600 39 920 -320

Verksamhetens nettokostnad 640 751 606 501 34 250 961 127 961 346 -219

Finans 465 -5 434 5 899 697 -5 300 5 997

Skatter/statsbidrag -650 603 -656 192 5 589 -975 905 -987 965 12 060

Extraordinära kostn/intäkter 0 0 0 0 0 0

TOTALT -9 387 -55 125 45 738 -14 081 -31 919 17 838



Investeringsredovisning

De största avvikelserna mot investeringsbudgeten:
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Service och tekniks skatteverksamhet visar ett överskott om 14,8 mkr som beror på att
energibesparande åtgärder och tekniska reinvesteringar i fastigheter inte hunnits med i
planerad omfattning. Det nya bostadsområdet Söderbergskullar kommer igång först under
hösten 2010. Investeringen i en ny ishall/evenemangshall är framflyttad. Utvecklingen av
Lapland Airport etapp 2 banförlängning pågår men har inte belastats av alla kostnader.

Service och teknik verksamhet VA redovisar ett överskott på 6,2 mkr för perioden. Det
beror främst på att det nya bostadsområdet Söderbergskullar inte har kommit igång.

INVESTERINGSREDOVISNING

Utfall 1008 Pro os 1013
Nämnd/s else/utskott Bud et Utfall Avvikelse Bud et Utfall Avvikelse

Investeringsreserv 2 517 0 2 517 3 775 1 115 2 660

Kommunstyrelsen 4 005 137 3 868 6 007 6 007 0

Service- o tekniknämnd Skatte 29 801 15 035 14 766 44 701 23 072 21 629

Service- o tekniknämnd VA 13 201 6 976 6 225 19 801 15 545 4 256

Service- o tekniknänmd Avfall 326 0 326 489 489 0

Barn-/Utbildn/Kulturnämnd 556 9 547 834 834 0

Socialnänmd 1 235 35 1 200 1 852 1 852 0

TOTALT 51 639 22 192 29 447 77 459 48 914 28 545



Sammanfattande kommentarer
Kommunfullmäktiges styrkort är strategiskt och ska styra övriga nämndernas styrkort. Målen
i kommunfullmäktiges styrkort är övergripande och resultatet (måluppfyllelsen) kommer från
nämndernas/bolagens mål i sina styrkort samt från förvaltningarnas operativa arbete.

• Ett gemensamt planeringsunderlag skall gälla för all strategisk planering.
• Alla förvaltningar och bolag ska bidra till en gemensam marknadsföring. 80% nöjdhet av

de tillfrågade.
• Alla arbetar med utgångspunkt i den hälsofrämjande personalpolicyn.

Kommentarer:  Ett gemensamt planeringsunderlag är utarbetat och presenterat under
scenariodagarna 2010. Gemensam marknadsföring har skett via Kommunbladet där både
förvaltningar och bolag fått visa upp sin verksamhet för medborgarna (utskick till alla
hushåll) i syfte att skapa positivare attityder. Ett hälsofrämjande personalprogram är utarbetat
och beslutat att gälla för alla. Arbetet med information och kommunikation av programmet
fortlöper under året.

t

3 mål är helt uppfyllda

7 mål är delvis uppfyllda

• Alla förvaltningar och bolag skall arbeta med att utveckla och förenkla informationen.
• Medborgarna skall känna sig nöjda med möjligheten till delaktighet. 2010-12-31 skall

80% av medborgarna vara nöjda.
• Alla förvaltningar/bolag skall utarbeta servicedeklarationer.
• Servicedeklarationer skall utarbetas och finnas tillgängliga för medborgarna/brukarna.
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• Kommunen ska vara drivande i att skapa forum för dialog.
• Alla verksamheter och bolag arbetar i den gemensamma verksamhetsplanerings- och

styrprocessen.
• Personalpolitiken ska genomsyras av medarbetarnas delaktighet och möjlighet till

inflytande. 80 % av medarbetarna ska anse att län kombinerat med attraktiva förmåner är
viktiga för Gällivare kommun.

Kommentarer:  Arbetet med att förenkla och lägga ut information på webben pågår
kontinuerligt. Arbetet med att förenkla blanketter och tillgången till dem har påbörjats.
Medborgarna har erbjudits möjligheter till att delta i dialog med kommunen i
samhällsomvandlingen vid flera tillfållen under året. Projekt Nya Gällivare inbjuder
medborgarna att delta i seminarier och workshop där de får möjlighet till åsikter och förslag.
Servicedeklarationer ska beskriva innehåll och kvalitet i de utvalda tjänster som vi beskriver
för medborgarna. Arbetet med deklarationer har startat på en övergripande nivå och följande
deklarationer ska först utarbetas: Äldreomsorg, IFO, barnomsorg, fritidsgård, bygglov,
näringslivsservice, simhall, bibliotek, avfall samt snöröjning. Kommunstyrelsen har tagit
initiativ till dialoger med externa parter så målet är delvis uppfyllt. Dialogerna kunde breddas
så att samtliga nämnder får möjlighet att delta och således är målet ej helt uppfyllt. Arbetet
med handlingsplaner för att förbättra medarbetarenkätens resultat pågår i verksamheterna.

12 mål är ej uppfyllda

• Hälsotalet i samhället skall öka med 10% från föregående år.
• I all verksamhetsplanering skall miljökonsekvenser beskrivas. 75% av de tillfrågade

medborgarna skall anse att kommunen har ett högt miljö medvetande 2010-12-31.
• Förbättrat indextal för kommunens i Svenskt näringslivs företagsranking från föregående

år.
• En gemensam och övergripande attitydförändringsplan skall vara utarbetad 2010-06-01.
• Alla kommunala verksamheter verksamhetsplanerar med utgångspunkt från FÖP.
• Nämnder/styrelser skall samverka i frågor som berör flera verksamhetsområden.
• Alla förvaltningar redovisar de underlag som krävs för gemensam resursfördelning.
• En gemensam medarbetarunderökning genomförs. 80 % av medarbetarna skall känna sig

nöjda med sin delaktighet och sitt inflytande 2010-12-31.
• Frisktalet ökar jämfört med föregående år med 2 procentenheter
• Antalet anställda skall anpassas till befolkningsutvecklingen.
• Täckningsgraden på den skattefinansierade verksamheten ska öka.
• Sjuktalet minskar med 2 procentenheter jämfört med föregående år.
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Kommentarer:  Hälsotal och sjuktal mäts inte till delårsrapporten. Miljökonsekvenser
beskrivs inte i verksarnhetsplaneringen. Svenskt näringslivs företagsranking görs vid årets
slut. Arbetet med en attitydförbättringsplan har ej påbörjats. För att det ska vara genomförbart
för alla verksamheter att verksamhetsplanera med utgångspunkt i fördjupad översiktplan
måste planen kommuniceras först. Nämnder och styrelser samverkar inte fullt ut i
gemensamma frågor, arbetet behöver förbättras och utvecklas och vi har tagit några steg
framåt genom att införa budgetdialoger. Nämnder/styrelser har inte redovisat underlag för en
gemensam resursfördelning. För skolan sker en resursfördelning utifrån förändringar i elevtal.
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För övriga nämnder saknas definierade nyckeltal som underlag för övergripande
resursfördelning. Antalet anställda är inte anpassad och följer inte helt
befolkningsutvecklingen, arbetet med att definiera hur det ska se ut framöver och att skapa
riktlinjer för arbetet är inte påbörjat. För att uppnå målet ökad täckningsgrad inom de
skattefinansierade verksamheterna krävs att sådana beslut tas så att andelen skattefinansiering
av de totala kostnadema minskar, dvs om man inte kan sänka kostnadema så måste intäktema
ökas genom taxehöjningar.

Nämndernas och bolagens styrkort

Antal mål Helt  uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt

Kommunstyrelsen 35 5 23 7

Barn-, utbildning och
Kulturnämnden

22 6 5 11

Socialnämnden 39 7 22 10

Service- och teknik nämnden 37 6 21 10

Miljö- och byggnämnden 25 4 16 5

Top bostäder AB 28 7 14 7

Värmeverket i Gällivare AB 16 1 14 1

Matlaget i Gällivare AB 38 17 16 5
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Verksamheternas måluppfyllelse

Kommunstyrelsen

I ers ektivet medbor are finns 8 mål

Helt uppfyllt:  En folkhälsopolitisk plan för 2010-2012 är utarbetad och antagen.
En definition av hälsotal är genomförd. Ett antal hälsonyckeltal är framtagna.

Delvis uppfyllt:  Arbetet med att utveckla och förbättra informationen har påbörjats bl a
genom utveckling av webben, ny grafisk profil, kommunbladet som innehåller information
om de kommunala verksamheterna. Arbetet med att skapa en tydlig dokumentstruktur har
påbörjats för att förenkla och underlätta. Arbetet med att skapa en "politikerportal" och att ge
ks "bärbara" datorer för att öka tillgängligheten och effektivisera hanteringen av papper har
påbörjats.

Ej uppfyllt:  Det arbete som inte är påbörjat är arbetet med att definiera 24-timmars
kommunen samt att utarbeta en åtgärdsplan för gällivare kommun som 24-timmars kommun.

I ers ektivet tillväxt och utvecklin finns 10 mål

Helt uppfyllt:  Underlaget "Gemensamma planeringsförutsättningar" med omvärldsanalys är
utarbetad och presenterad för den politiska ledningen under scenariodagarna. Aktiviteter i
Nya Gällivare har genomförts där barn och unga deltagit i seminarier.

Delvis uppfyllt:  Planarbete kopplat till samhällsomvandlingen är påbörjat.
En revidering av kommunikationsplan pågår. Kommunbladet ges ut till hushållen i ca 12 000
ex. och kommer att fortlöpande ges ut. Undersökning av näringslivet i form av enkät sker
årligen. Projekten AVKI, LEADER-Polaris och Nya Gällivare löper under 2010. Stödjande
insatser till företag, fokus på kvinnligt företagande pågår via Ideurn.

Ej uppfyllt:  Arbetet med att forma ett förslag till attitydförändringsplan är inte påbörjat.
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I ers ektivet intern effektivitet finns 4 mål

I ers ektivet medarbetare finns 7 mål
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Delvis uppfyllt: Gemensamma verksamhetsplaneringsträffar har genomförts (4 st) med
kommunledningskontoret och förvaltningschefsgruppen för att skapa ett koncerntänkande
som ska genomsyra verksamhetsplaneringen för alla. Verksamhetsplaneringsprocessen är
utarbetad och ska presenteras för alla nämnder och ledningsgrupper. Kommunplan är
utarbetad och ska årligen revideras. 16 processledare är under utbildning i syfte att användas i
förvaltningarnas arbete med verksamhetsutveckling.

Ej uppfyllt: Nämnder/styrelser har inte redovisat underlag för en gemensam resursfördelning.
För skolan sker en resursfördelning utifrån förändringar i elevtal. För övriga nämnder saknas
definierade nyckeltal som underlag för övergripande resursfördelning.

Helt uppfyllt: Riktlinjer för personal och kompetensförsörjning är utarbetat, förvaltningarna
har utarbetat handlingsplaner.

Delvis uppfyllt: Förslag på en chefspolicy och jämställdhetsplan är under upprättande. En
övergripande handlingsplan från medarbetarundersökningens resultat är utarbetad. Enheterna
arbetar fram handlingsplaner som ska styra insatser och åtgärder under året. Arbetet med FAS
pågår under året och uppföljning av RUS-samtalen pågår som sedan ska kopplas till
individuella handlingsplaner. Hälsofrämjande insatser löper kontinuerligt på gemensam
administration.

Ej uppfyllt: Åtgärder för att främja lärande i organisationen har inte påbörj ats.

I ers ektivet ekonomi finns 6 mål.

Helt uppfyllt: En strategisk kommunplan är upprättad. En modell för pensionsskuldens
hantering är utarbetad och antagen, en revidering av finansiella riktlinjer och
placeringsriktlinjer är utarbetad och antagen.

Delvis uppfyllt: Arbetet med att utveckla och förbättra budgetprocessen fortlöper under året.
Arbetet med verksamhetsplanerings- och styrprocessen fortsätter. Arbetet med underlag för
att verksamhetsplaneringsprocessen ska fungera pågår kontinuerligt i verksamheten.

Ej uppfyllt: Arbetet med att täckningsgraden på skattefinansierad verksamhet ska öka har
inte påbörjats. För att detta ska vara genomförbart krävs politiska beslut. Förarbetet med att
plocka ut nyckeltal som ska styra fördelningen är påbörjad.
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I ers ektivet medbor are finns 11 mål

Helt uppfyllt:  Allmänheten har under året inbjudits till nämndens samtliga sammanträden.
Information om regler och riktlinjer i den reviderade avfallsplanen sker ständigt.

Delvis uppfyllt:  Förvaltningen söker intressanta ärenden för medborgarna att tycka till om via
hemsidan. Utveckling av felanmälan har påbörjats. De enheterna som i steg 1 ska redovisa
servicedeklarationer har påbörjat arbetet. En arbetsgrupp har bildats, tillsammans med flera
enheter inom kommunen, som ska göra de kommunala och föreningsägda
fritidsanläggningarnalanordningarna kända, beskrivna och tillgängliga. För att minska
mängden avfall till deponi ges både skriftlig och muntlig information till nyttjarna. Personal
utbildas inom förvaltningen i "ECO-driving". Skolvägar är inventerade och inventeringen
ligger som underlag för arbetet med att handlingsplan upprättas med syfte att öka tryggheten.

Ej uppfyllt:  Nya tjänster via Internet inom nämndens verksamhet som är tillgängliga 24
timmar om dygnet kan i dagsläget inte erbjudas. Målgruppsanpassad information är inte
framtagen.

I ers ektivet tillväxt och utvecklin finns 11 mål

Delvis uppfyllt:  Kontinuerligt ges information till handels- och industriföretag om "smarta
metoder" att hantera avfall. För att kunna erbjuda nyetablerade småföretag affårs- och
industrilokaler till attraktiva hyresnivåer pågår ständigt diskussioner, visningar och
anpassningar med olika intressenter.
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I medborgarundersökningen som gjorts har betyget avseende den yttre miljön varit lågt.
Satsningar görs på utbildning av personalen som bland annat genomgått en kurs i röjning av
stadsnära områden. Skötselplaner för grönytor/områden är under utarbetande. Ett visionsarbete
"Nya Gällivare" sker i samverkan och förvaltningen deltar aktivt i visionsarbetets olika skeden.
Förvaltningen bidrar med fakta och kunskap till den strategiska samhällsplaneringen som
ständigt pågår. Aktuella frågor bevakas som kan läggas ut på Internet där barn- och ungas
synpunkter kan inhämtas. Utbildning av politiker och tjänstemän i Barnkonventionen sker i
samarbete med personalkontoret och kan eventuellt bli aktuellt när "nya" politiker kommit i
nämnder/styrelser dvs, efter nyår.
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Ej uppfyllt: Lediga, fårdigställda handels- och industritomter presenteras inte på hemsidan
utan ska framöver göras i samarbete med miljö och byggkontoret. Plan för uppsättning av
informationstavlor (även på minoritetsspråk) har inte upprättats men kan komma att ske i
samarbete med externa aktörer.

I ers ektivet intern effektivitet finns 4 mål

Delvis uppfyllt: Långsiktiga verksamhetsplaner upprättas och revideras årligen. Vissa
utredningsuppdrag är gjorda och ligger som underlag för den långsiktiga planeringen av
investeringar. Planeringen av driftverksamheten måste intensifieras. Tre medarbetare har
genomgått utbildning i processarbete och påbörjat kartläggning av processer.

Ej uppfyllt: Utredning där gemensamma verksamhetsområden och möjligheter till samarbete
presenteras har inte gjorts. Utveckling och strukturering av den interna möteskulturen har inte
påbörj ats.

I ers ektivet medarbetare finns 9 mål

Helt uppfyllt: Tre medarbetare är utbildade i processarbete för att engagera, stimulera och
vägleda medarbetarna. Vid arbetsplatsmöten ska frågor som hör till verksamhetsplanering och
handlingsplaner tas upp.

Delvis uppfyllt: Individuella kompetensutvecklingsplaner ingår i RUS-modellen. Kartläggning
av befattningar där behovet av kompetensväxling finns är gjord inför kommande
pensionsavgångar. Vid rekryteringsarbete beaktas mångfald (ålder, kön, etnisk tillhörighet).
Personalen uppmanas att nyttja tiden som finns avsatt för friskvård.

Ej uppfyllt: Kompetensförsörjningsplan är inte utarbetad.
Arbetet med att göra arbetsplatsträffarna stimulerande är inte påbörjat.

I ers ektivet ekonomi finns 2 mål

Helt uppfyllt: Arbetet med budget i balans pågår ständigt och budgeten ska hållas. Modell för
intern kontroll är utvecklad och testas i ordinarie drift för närvarande.

Socialnämnden
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I ers ektivet medbor are finns 13 mål
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Helt uppfyllt: Åtgärder från kommunkompassens resultat ingår i den strategiska handlingsplanen
och genomförs under 2010 och 2011

Delvis uppfyllt:  Sammanställningar över samverkansgrupper med syfte och mål,
miljöarbeten, informationsvägar till målgrupper, medborgardialoger samt inkomna klagomål.
Servicedeklarationer är påbörjat samt revidering av handlingsplan utifrån kommunens trygg-
säkerhets och riskplaner. Kvalitetsnyckeltal har arbetats fram.

Ej uppfyllt:  Redovisning av hälsotal redovisas till bokslutet. Målet 24-timmars kommun är ej
av Kommunledningskontoret definierad och med det ingen åtgärdsplan gjord.

I ers ektivet Tillväxt och utvecklin finns 10 mål

Helt uppfyllt:  Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF) och omvärldsanalys är
utarbetade och presenterade i Kommunstyrelsen. Enkätundersökning om bemötande är
genomförd och sammanställd. Definition av socialt företagande samt vilket stöd förvaltningen
bistått med är gjord.

Delvis uppfyllt:  Hemsidan är under ständig utveckling. Informationsmaterial utarbetas.
Redovisning och information om Kostnad per Brukare och omvårdnadsbehovsmätningen sker
kontinuerligt. Äldreomsorgen och Gemensam biståndsenhet har påbörjat arbetet med
servicedeklarationer.

Ej uppfyllt:  Målet att informera i Kommunbladet 4 ggr/år går ej att genomföra under detta år
då vi ej får publiceringsutrymme. Utarbetandet av en Attitydförändringsplan är ej gjort av
Kommunledningskontoret.

I ers ektivet Intern effektivitet finns 5 mål

Delvis uppfyllt:  Arbetet med Kostnad per brukare och omvårdnadsbehovsmätning utökas
successivt med kvalitetssäkring av data. Servicedeklarationer är påbörjat.

Ej uppfyllt:  Ett övergripande gemensamt resursfördelningssystem är ej framtaget.

I ers ektivet Medarbetare finns 6 mål

Helt uppfyllt:  En handlingsplan utifrån Medarbetarundersökningen är gjord och
förbättringsåtgärder framtagna. En handlingsplan för kompetens- och personalförsörjning är
utarbetad och godkänd av Personalutskottet. Alla medarbetare har haft Resultat och
Utvecklingssamtal. Forskning och Utvecklings cafe för medarbetare är genomförd inom
Handikappomsorgen.

Delvis uppfyllt:  En förvaltningsövergripande handlingsplan från medarbetarundersökningen
är gjord. Sammanställning över genomförda aktiviteter under arbetstid är påbörjat.

Ej uppfyllt:  Redovisning av friskalen redovisas i bokslutet.
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Delvis uppfyllt: Sammanställning över kostnader/antal insatser för Öppenvården.
Kostnad per brukare och omvårdnadsbehovsmätning för att anpassa resurser efter behov. Ett
arbete för att se över konsekvenser för budget i balans av att öka täckningsgraden inom den
skattefinansierade verksamheten är påbörjat.

Ej uppfyllt: Positiva hälsotal redovisas i bokslutet. Ett gemensamt resursfördelningssystern är
ej framtaget.

Barn-/utbildning och kulturnämnden

I ers ektivet medbor are finns 9 mål

Helt uppfyllt: Kvalitetsarbetet pågår under hela året, kvalitetsredovisning skall vara
skolverket tillhanda i maj. Dialogträff i Hakkas genomfördes 2010-09-01 för att diskutera
skolans framtid i byarna.

Delvis uppfyllt: Satsningen på matematik- och språkutveckling fortsätter. Den individuella
utvecklingsplanen (IUP) och de skriftliga omdömena ska utvecklas. Utvecklingsarbete för att
stärka det pedagogiska ledarskapet så det svarar mot de skärpta kraven i nya skollagen. Det
främjande och förebyggande arbete fortsätter med redskapen likabehandlingsplan och
stöddokument för att uppfylla skärpta krav.

Ej uppfyllt: 24-timmarskommunen och möjligheten till elektronisk kontakt är ej påbörjade
och ligger utanför BUoKs kontroll. Informationsplan och servicedeklaration för förskolan är
inte heller påbörjade.

I ers ektivet tillväxt och utvecklin finns 8 mål

Helt uppfyllt: Elever deltog i ett arbete inom Nya Gällivare om hur orten ska se ut i
framtiden.

Delvis uppfyllt: Elevrådsutbildning genomförs årligen. Gemensamma
planeringsförutsättningar och omvärldsanalys är utarbetade och presenterade i
Kommunstyrelsen.
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Ej uppfyllt:  Ett centralt skolråd är ännu inte bildat.

I ers ektivet intern effektivitet finns 2 mål

Delvis uppfyllt:  Budgetuppföljning med nyckeltal.

Ej uppfyllt:  Servicedeklaration för förskolan.

I ers ektivet medarbetare finns 1 mål

Helt uppfyllt:  Medarbetarsamtal.

I ers ektivet ekonomi finns 2 mål

Helt uppfyllt:  Budgeten fördelas efter elevantal där så är möjligt.

Top bostäder i GällivareAB

I ers ektivet medbor are finns 8 mål

Helt uppfyllt:  Man kan hämta och lämna information på hemsidan dygnet runt. Information
om bolaget finns länkat från kommunens hemsida och vi annonserar kontinuerligt i Kometen.

Delvis uppfyllt:  Vi har haft Boinflytandekonferens i maj månad då representanter från flera
lokala
Hyresgästföreningar deltog. Områdesförvaltarna träffar hyresgäster inom sina resp områden
vid olika tillfållen.

Nöjd-kund-mätning genomförs hos alla hyresgäster under september månad.
Fyra servicedeklarationer har utarbetats i slutet av augusti månad, har ej ännu förts in på vår
hemsida.

Frågor om bolagets miljömedvetande ingår i Nöjd-kund-mätningen i september.
Vi informerar om aktuella saker på hemsidan och i Kometen samt på hyresavierna.

Ej uppfyllt:  Beskrivning av miljökonsekvenser i verksamhetsplaneringen.
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Helt uppfyllt: Vi redovisar vakansläget (lägenheter som ej är uthyrda p g a reparation) varje
månad.

Delvis uppfyllt: Vi marknadsför oss t ex i olika kataloger och branschtidningar, via kartor,
hundbajspåsar, almanackor till skolungdomar, reflexvästar till skolbarn m.m.

Ny- och ombyggnation för att tillskapa 26 lägenheter för tryggt boende är påbörjat. I mars
bolagsstämma inkl verksamhetsuppföljningsmöte. I april information till fullmäktige inkl
besvarande av frågor. Omvärldsanalyser görs kontinuerligt. Tas upp vid styrelsemöten.

Ej uppfyllt: Vi har inga vakanta lägenheter alls för inflyttare. Efterfrågan på lägenheter är
stor. F.n. är ingen nyproduktion av standardlägenheter påbörjad, krävs ägardirektiv om dylikt.

I ers ektivet intern effektivitet finns 4 mål

Helt uppfyllt: Investerings- och underhållsplan för 2010 är antagen i dec 2009.
Aktuell ansvarsfördelning är utskickad till all personal i mars månad.

Delvis uppfyllt: Vi har dialogmöten med FAB, social-förvaltningen, försörjningsenheten,
polis, kronofogden, vårdcentralen, psykmottagningen.

Ej uppfyllt: Processinriktat arbetssätt för att kvalitetssäkra.

I ers ektivet medarbetare finns 3 mål

Ej uppfyllt: Enkät angående arbetsmiljön är ej påbörjad. Målet avser att mäta hur personalen
upplever arbetsmiljön.

Enkät angående kompetens är ej påbörjad. Målet avser att mäta hur personalen upplever om
kompetensen är tillräcklig.

Enkät angående delaktighet är ej påbörjad. Målet avser att mäta hur personalen upplever att de
är delaktiga i den dagliga verksamheten.

I ers ektivet ekonomi finns 6 antal mål

Helt uppfyllt: Budgeten följs upp månadsvis. 98 % av bostadsbeståndet är uthyrt.

Delvis uppfyllt: Vi energieffektiviserar i den takt som ekonomin tillåter. Vi följer upp
energiförbrukningen kontinuerligt. Top Bostäder föreslår besparingsåtgärder att
utföras/åtgärdas när ekonomin tillåter. Top Bostäder nyttjar vår inköpscentral HBV när det är
lämpligt och praktiskt genomförbart.



Matlaget i Gällivare AB

I ers ektivet medbor are finns 13 mål

I ers ektivet tillväxt och utvecklin finns 9 mål

I ers ektivet Intern effektivitet finns 4 mål
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Helt uppfyllt: Väl fungerande arbetsgrupper för att öka kundernas delaktighet. Matlaget ska
redovisa antalet genomförda träffar och samtliga träffar ska vara dokumenterade.Redovisning
av kunders deltagande i träffar är genomfört genom att obligatoriska namnlistor funnits vid
varje träff.

Delvis uppfyllt: Förbättra kundnöjdheten och skapa trygghet mellan matlaget och
mottagningsköken. Redovisa antal reklamationer/avvikelser i jämför med föregående år.
Effektivisera, säkra och minimera leveranser samt öka möjligheter till videokonferens.

Ej uppfyllt: Matlaget ska skapa en fungerande hemsida som ska vara fårdig senast 2010-12-
31. Servicedeklarationer är ej påbörjat.

Helt uppfyllt: Matlaget är med i kommunbladet under 2010. Matlaget är delaktiga i
visionsarbetet Nya Gällivare under 2010 och har medverkat i kommunens scenariodagar
under februari 2010.

Delvis uppfyllt: Redovisning av vilka aktiviteter som bolaget varit delaktiga i under året.
En kartläggning av energibehovet hos våra äldre och sjuka har gjorts tillsammans med
kommunen och Landstingets dietister.

Ej uppfyllt: Bolagsstyrelsen tar del av planeringsunderlaget och är delaktiga i den strategiska
samhällsplaneringen. Redovisa utfall av styrelsens delaktighet och matlagets medverkan.

Helt uppfyllt: Att matlagets kompetens konsulteras som en resurs i olika dialogforum och är
med i ett tidigt skede innan beslut/projekt och annat fattas beslut på. Redovisning i vilka
frågor och forum som matlaget varit delaktiga i. Omläggningen av kolonialvaror direkt till
kund, planering, genomförande och utbildning med berörda har genomförts.

Delvis uppfyllt: Utarbeta servicedeklarationer under 2010. Matlaget arbetar i enlighet med
den gemensamma verksamhetsplaneringsprocessen
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Helt uppfyllt: Planen för systematiskt arbetsmiljöarbete följs i den dagliga verksamheten och
revideras årligen. Planen ingår i den dagliga verksamhetens egenkontrollsystem. Samtliga i
Matlagets personal ska trivas att jobba hos oss, och vara delaktiga i förändringsarbetet.
Medarbetarna ska vara nöjda och känna sig trygga med Matlaget som arbetsplats. En
arbetsgrupp modell infördes under februari 2010 med gott resultat och 100% delaktighet.

Uppföljning av undersökning avseende den psykosociala arbetsmiljön (företagshälsovården)
görs med 2 års intervaller. Medarbetarsamtal ska ske minst 1 gång per år och det ska finnas en
redovisning om detta har genomförts. Under 2010 har medarbetarsamtal genomförts 1-2
gånger per medarbetare.

Matlaget har bedrivit intern utbildning under året för alla medarbetare i syfte att skapa
arbetsrotation i dagligt förekommande sysslor. Mashie kostdata är en utbildning som utförts i
arbetsgrupperna med gott utfall. "Fiskeskola i Smögen" för 13 medarbetare har genomförts
under året.

Sjuktalen minskar jämfört med föregående år. Redovisning av korttidsfrånvaro sker
kvartalsvis. Sjuktalet redovisas detaljerat i egenskap av ålder/köns fördelat i varje Årsbokslut.
Matlaget har genom 3 arbetsledande chefer deltagit under mässdagarna på Gastro Nord.
Sjukfrånvaro anmäls även till Företagshälsan vilket har gett ett positivt utfall med snabb
återkoppling till medarbetarens sjukdomsstatus.

Delvis uppfyllt: Tillämpar individuell lönesättning med klara kriterier och mål.

I ers ektivet Ekonomi finns 4 mål

Helt uppfyllt: Alla utgifter i budgeten skall framgå tydligt för att kunna finansieras av
intäkter

Delvis uppfyllt: Säkerställa att bolaget har rätt kompetens för att utföra sitt uppdrag med god
kvalitet. Redovisa vilka åtgärder som är genomförda under året. Utbildningar i Mashie
kostdata, specialkoster. Skälig avkastning i bolaget definieras av ägarna. Se över samtliga
avtal så det är möjligt att prisjustera under pågående år och se över samtliga avtal så det är
möjligt att prisjustera under pågående år.

Värmeverket I Gällivare AB
Sammanfattning av styrkortets måluppfyllelse

Värmeverket I Gällivare AB
Pers ektiv
Medborgare

Tillväxt och utveckling

Intern effektivitet

Medarbetare

Ekonomi

Antal mål Helt uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt

4 4 -

6 1 5 -

3 - 3 -

2  -  1 1

1 - 1 -
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Delvis uppfyllt: Samtliga fyra mål är påbörjade. Vad gäller kommunikationen via vår
hemsida till våra befintliga resp. presumtiva kunder har vi detta år sett till att hålla sidan extra
aktuell med tanke på vårt stora byggprojekt. Sidan skall hållas uppdaterad ca 1 gång/månad.
Vad gäller REKO, miljöpolicy, nöjd kundundersökning och servicedeklarationer så är alla
under bearbetning.

I ers ektivet tillväxt och utvecklin finns 6 mål

Helt uppfyllt: GVAB var med i kommunbladet #2.

Delvis uppfyllt: En dialog med LKAB och kommunen avseende samhällsomvandlingen är
påbörjad. Det är viktigt att denna kontakt upprätthålls och vidareutvecklas för att skapa rätt
planeringsförutsättningar för den rådande samhällsomvandlingen. Här anser vi också att våra
ägare kommunen har ett ansvar att hålla oss underrättade i frågan. Vi har deltagit i ett antal
seminarium rörande utvecklingen inom vår bransch under året, slutligt antal redovisas vid
årsskiftet.

I ers ektivet intern effektivitet finns 3 mål

Delvis uppfyllt: Vi ser över möjligheterna för att köpa in en tjänst för att effektivisera
fakturahanteringen. Vi har påbörjat att utbilda vår driftpersonal i ett datoriserat
underhållsprogram för det nya kraftvärrneverket. Vi ser just nu över möjlighetema att
implementera ett digitalt dokumenthanteringssystem.

I ers ektivet medarbetare finns 2 mål

Delvis uppfyllt: Vi har just nu en stegtävling för våra medarbetare. Vidare erbjuds alla
medarbetare en friskvårdtimme i veckan.

Ej uppfyllt: Utvecklingsplaner för medarbetarna har inte påbörjats.

I ers ektivet ekonomi finns 1 mål

Delvis uppfyllt: Vi driver ett kontinuerligt arbete med att optimera bränslemixen ur
ekonomiskt perspektiv. Prisförhållanden mellan bränslealternativ skall tydligare och
återkommande kommuniceras ut i driftorganisationen. Syftet är att öka
kostnadsmedvetenheten för våra olika driftstrategier.



Delårsrapport 2010 33
Räkenskaper

KASSAFLÖDESANALYS

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 8

Justering för av- och nedskrivningar 9,10

2010-08-31

55 125
26 613

2009-08-31

31 204
26 062

2008-08-31

16 856
25 869

Justering för gjorda avsättningar 16 -716 1 670 447

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0

Minskning av avsättningar pga. utbetalningar 0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 81 022 58 936 43  172

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -9 162 10 262 12 823

Ökning/minskning förråd och varulager 7 16

Ökning/minskning kortfristiga skulder -79 838 -51 275 -61 546

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7  971 17  924 -5  535

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i imateriella anläggningstillgångar 0 0 0

Försäljning av imateriella anläggningstillgångar 0 0 0

Investering i materiella anläggningstillgångar 9,  10 -22 193 -27 381 -20 133

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 335 589 861

Investering av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 858 -26 792 -19 272

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 0 0 0

Amortering av långfristiga s kulder 14 540 -20 000 -34 450

10 000 20 000 44 450Justering amortering (nästkommande års)

Ökning/minskning långfristiga fordringar 0 7 195 -37

Ökning av avsättningar pga. utbetalningar 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24  540 7  195 9 963

PERIODENS KASSAFLÖDE -5 289 -1 673 -14  845

Likvida medel vid årets början 164 508 135 310 140 070

Likvida medel vid periodens slut 159 219 133 637 125 225
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BALANSRÄKNING
NOT

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

2010-08-31 2009-08-31 2008-08-31

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar 9 551 387 557 673 548 803

Maskiner och inventarier 10 45 903 42 395 46 896

Värdepapper, aktier, andelar mm 11 28 207 21 138 27 423

S  UMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 625 497 621  206 623 122

Omsättningstillgångar 12

Förråd mm 73 68 80

Fordringar kortfristiga 34 831 33 165 37 509

Interimsfordringar 24 071 -3 614 24 052

Kortfristiga placeringar 106 354 87 901 80 096

Fondmedel 16 089 15 933 15 100

Likvida medel 159 219 133 637 125 225

SUMMA OMSÄTFNINGSTILLGÅNGAR 340 637 267 090 282 062

SUMMA TILLGÅNGAR 966  134 888 296 905 184

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER

Eget  kapital
Anläggningskapital 13 536 402 546 557 526 590

Rörelsekapital 14 163 362 86 847 69 124

Periodens resultat 15 55 125 31 204 16 856

SUMMA  EGET KAPITAL 699 764 633 404 595 714

Avsättni  ngar
Avs ättningar 16 42 228 43 150 36 257

Summa avsättningar 42 228 43  150 36 257

Skulder
Långfristiga skulder 17 46 867 31 499 60 275

Kortfristiga skulder 18 44 539 56 850 61 001

Interinisskulder innt 18 132 736 123 393 151 937

SUMMA SKULDER 224 142 211 742 273 213

SUMMA  EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER 966  134 888 296 905 184

PANTER OCH

ANSVARSFÖRBINDELSER

-Borgensförbindelser (exkl minskn kommunalt förlustansvar 970 2LISI 692 03.1 515 529

-Pensionsförpliktelser 603 0231 598 5531 585 736
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Not  3  Skatteintäkter
Allmän Kommunalskatt 522 315 539 148 510 010
Interimsbokning skatteavräkning 2009/2010 8 448 -16 518 -3 401
Summa 530 763 522 630 506 609

Not  4  Generella statsbidrag
Generella statsbidrag (Strukturbidrag) 67 272 67 823 68 381

473 o -573Mellankommunal kostn
Kostnadsutjämning -11 789 -9 254 -6 778
Införandetillägg 1 670 3 392 5 156
Bidrag för LLS-utjämning 6 676 3 896 o
Inkomstutjämning 29 182 36 830 51 116
Kommunal fastighetsavgift 16 708 14 463 16 530
Avgift i utjämningssystemet 3 174 -3 477 243
Tillfålligt konjukturstöd 12 064 o 0
Summa 125 430 113 673 134  075

Not  5  Finansiella intäkter
Övriga ränteintäkter 1 241 1 040 3 722
Statliga räntebidrag 6 10 10
Utdelning pens.kap.plac 3 040 2 807 191
Kursvinst pens.kap.plac 3 160 4 242 394
Summa 7 447 8 099 4  317

Not 6 Finansiella kostnader
Övriga räntekostnader -803 -991 -2 129
Bankkostnader -118 -110 -106
Övriga fmansiella kostnader -123 -64 -88
Finans iell kostn pensionsskuld o o 0
Kursförluster pensionskapital -969 874 287
Infriande borgensförbindelser egnahem o -71 0
Summa -2 013 -362 -2 036
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Not 12 Omsättningstillgångar
Förråd, lager 73 68 80
Fordringar kortfristiga 34 831 33 165 37 509
Kortfristiga placeringar *) 106 354 87 901 80 096
Kassa, bank och postgiro 159 219 133 637 125 225
Fondmedel 16 089 15 933 15 100
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 071 -3 614 24 052
Summa 340 637 267 090 282 062
*) Avser pensionskapitalplaceringar, varav räntebärande placeringar till ett bokfört värde om 57 037 tkr,
svenska och globala aktier 32 157 tkr samt altemativa placeringar i hedgefonder 16 291 tkr. Marknadsvärdet
på laceringarna uppgår till 58 497 tkr, 39 572 tkr, 16 260 tkr och 900 tkr i likvida medel dvs totalt 115 229 tkr
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2010-08-31 2009-08-31 2008-08-31

EGET KAPITAL

Not  13  Anläggningskapital
Skillnad mellan anläggningstillgångar och
långfristiga skulder 536 402 546  557 526  590

Not 14 Rörelsekapital
Skillnad mellan omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder 163  362 86 847 69 124

Not 15 Förändring eget kapital
113 644 640 602 200 578 860
Årets resultat 55 125 31 204 16 856
UB

Eget kapital enligt balansräkningen 699 765 633 404 595  716

Not 16 Avsättningar
Avsättningar för pensioner FÅP 14 079 13 979 13 433
Avsättningar för särskild löneskatt 3 416 3 391 3 259
Avsättningar för deponier 2 357 3 911 4 465
Avsättningar, va-verksamhet 9 364 10 316 15 100

Avsättningar, övriga 13 012 11 553 0

Summa 42 228 43 150 36  257

Not 17 Långfristiga skulde r
Lån i banker 30 000 30 000 60 000
Bidrag drift, investeringar mm (Rekomendation nr 18) 14 549 o o
Övriga långfristiga skulder 2 318 1 499 275

Summa 46 867 31 499 60 275

Not  18  Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder, löner mm 1 603 -4 422 -6 735
Leverantörsskulder 8 718 23 240 16 232

Moms särskild punktskatt 4 746 3 795 3 674
Personalens skatter mm 13 383 18 304 32 730
Sernesterlöneskuld,övertid,ferielön,uppehållslön 36 171 34 461 51 017
Upplupna kostn/förutbetalda intäkter 96 565 88 932 100 920
Fondmedel 16 089 15 933 15 100

Summa 177 275 180 243 212 938
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INLEDNING
Koncernredovisning för de dotterbolag där kommunen har en röstandelsmajoritet på 50 %
eller mer har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med
proportionell konsolidering menas att endast ägda andelar av dotterföretagets resultat- och
balansräkning intas i koncernredovisningen. Förvärvsmetoden innebär att
dotterföretagsandelarnas anskaffningsvärde har avräknats mot förvärvat kapital. I koncernens
egna kapital ingår förutom kommunens egna kapital endast den del av döttrarna som intjänats
efter förvärvet. Obeskattade reserver har vid konsolideringen helt och hållet hänförts till
respektive dotterföretags egna kapital.

Koncernredovisningen utgör ett sammandrag av dotterföretagens resultat-, balansräkningar
och kassaflödesanalyser. Då koncernredovisningen endast skall visa koncernens förhållande
mot externa parter har alla interna mellanhavanden i sin helhet eliminerats.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Enhetliga principer för redovisning och värdering gäller för alla i koncernen ingående bolag,
stiftelser och föreningar. Principen är i många stycken en anpassning till god redovisningssed
och skattelagstiftning för aktiebolag. Överordnad princip för värdering är
försiktighetsprincipen som innebär att tillgångar inte övervärderas och skulder inte
undervärderas.

INTERNA FORDRINGAR OCH SKULDER
Koncerninterna fordringar och skulder samt intäkter och kostnader har eliminerats så långt
detta har varit möjligt.

OBESKATTADE RESERVER
I koncernresultaträkningen har dotterbolagens bokslutsdispositioner återförts.

AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar för dotterbolagen är hanterade enligt bokföringslagen.
Kommunens avskrivningar är gjorda enligt kommunal praxis.

NYC KFLTAL (MKR)

Ornsättn. Soliditet % Investering

Top Bost äder AB 90,0 13,0 3,2

Gällivare yärmeverk AB 61,5 3,6 37,8

Matlaget i Gällivare AB 17,9 47,6 0,0
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NOT 2010-08 2009-08
Mkr

2008-08

Verksamhetens intäkter 234,4 203,7 240,8
Verksamhetens kostnader -792,0 -760,2 -807,3
Avs kriv ningar  2 -44,1 -41,2 -40,1

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 1 -601,7 -597,7 -606,5

Skatteintäkter 530,8 522,6 506,6
Generella statsbidrag 125,4 113,7 134,1
Finans iella intäkter 7,7 8,4 4,9
Finans iella kos tnader -11,8 -11,3 -15,4

RES ULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 3 50,5 35,6 23,6

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0
Skattekos tnader 0,0 0,0 0,0

PERIODENS RES  ULTAT  FÖRE  S  KATT  4 50,5 35,6 23,6

KONCERNKASSAFLÖDESANALYS

DEN LÖPANDEVERKSAMHETEN
Årets resultat 50,5 35,6 23,6
Justering förav- och nedskrivningar 44,1 41,2 34,9
Justering förgjorda avsättningar -1,1 1,7 0,4
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -1,2 0,2 0,0
Minskning av avsättningarpga. utbetalningar 0,0 0,0 0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 92,4 78,7 59,0

Ökn/minskn kortfristiga fordringar 10,9 24,4 0,0
Ökn/minskn förräd/varulager 1,1 0,3 15,3
Ökn/minskn av kortfristiga skulder -107,7 -65,0 -69,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3,3 38,4 4,6

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar -65,5 -83,9 -48,9

Försäljn av materiella anläggningstillgångar 2,7 0,6 0
Försäljn av finansiella anläggningstillgångar 0,0 -0,6 0
Kassaflöde från  investeringsverksamheten -62,8 -83,8 -48,9

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 63,9 61,2 -10,7
Amortering av skuld 10,7 -26,3 42,9
Justering amortering (nästkommande års) 10,0 7,2 -0,1
Ökning av långfristiga fordringar

Minskining av långfristiga fordringar

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 84,6 42,1 32,1

PERIODENS KASSAFLÖDE 18,5 -3,4 -12,2

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 171,8 143,1 137,4

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 190,3 139,7 138,7



Delårsrapport 2010 40
Koncernredovisning

KONCERNBALANSRÄKNING

NOT 2010-08 2009-08 2008-08
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Inuiateriella anläggningstillgångar/goodwill 0,7 0,7 0,7
Maskiner och inventarier 5 370,3 312,8 277,8
Mark, byggnader och tekn. Anläggningstillgångar 6 951,8 962,6 950,3
Övriga rmteriella anläggn.tillgångar 0,0 0,0 0,0
Vårdepapper, andelar mm 11,3 4,3 10,6
Långfristiga fordringar 1,6 3,8 3,1

SUMMA  ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 335,7 1 284,2 1 242,5

Omsättningstillgångar
Förråd 3,1 3,4 5,1
Kortfristiga fordringar 62,3 48,5 91,3
Kortfristiga placeringar 106,4 87,9 80,1
Likvida medel 7 190,3 139,7 127,5
S  UMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 362,1 279,6 304,0

TILLGÅNGAR 1 697,8 1  563,7 1 546,5

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital

Anläggningskapital 592,9 634,5 618,3
Rörelsekapital 156,9 54,5 35,4

SUMMA  EGET KAPITAL 8 749,8 689,0 653,7

Avsättningar
Pensionsskuld 19,9 19,7 18,6
Öv riga avsättningar 31,2 32,7 26,8

Summa avsättningar 51,0 52,4 45,4

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder 9 691,7 597,3 578,7

SUMMA  LÅNGFRISTIGA SKULDER 691,7 597,3 578,7

Kortfristiga skulder
Leverantörs skulder 27,6 52,3 46,9
Övriga kortfristiga skulder 177,6 172,7 221,8

SUMMA  KORTFRISTIGA SKULDER 10 205,2 225,0 268,6

SKULDER OCH EGET KAPITAL 1  697,8 1 563,7 1 546,5

SOLIDITET 1  % 44,2 44,1 42,4

BALANSLIKVIDITEF 1,8 1,2 1,1
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NOTER 2010-08 2009-08 2008-08

Not  1, Verksamhetsnetto
Gällivare kommun -606,5 -612,8 -626,1

Top Bostäder AB 12,0 13,9 12,5

Gällivare Vånneverk AB -7,4 1,5 8,0

Matlaget AB 0,5 -0,2 -0,9

Övriga

SUMMA -601,5 -597,7 -606,5

Not 2,  Avskrivningar/ned.skrivningar
Gällivare kommun 26,6 26,1 25,9

Top Bostäder AB 8,4 8,2 8,0

Gällivare Vårmeverk AB 9,0 6,8 6,0

Matlaget AB 0,0 0,2 0,2

Övriga

SUMMA 44,0 41,2 40,1

Not 3, Res ultat före extraordinära pos ter
Gällivare kommun 55,1 31,2 16,9

Top Bostäder AB 4,5 5,7 4,1

Gällivare Vårmeverk AB -9,5 -1,0 3,6

Matlaget AB 0,3 -0,2 -0,9

Övriga 0,0 0,0 0,0

SUMMA 50,5 35,6 23,6

Not  4, Årets res ultat
Gällivare kommun 55,1 31,2 16,9

Top Bos täder AB 4,5 5,7 4,1

Gällivare Värmeverk AB -9,5 -1,0 3,6

Matlaget AB 0,3 -0,2 -0,9

Övriga 0,0 0,0 0,0

SUMMA 50,5 35,6 23,6

Not  5, Maskiner, inventarier mm

Gällivare kommun 45,9 42,4 46,9

Top Bostäder AB 2,4 2,2 2,4

Gällivare Värmeverk AB 320,4 266,4 226,5

Matlaget AB 1,6 1,9 2,0

Övriga 0,0 0,0 0,0

SUMMA 370,3 312,8 277,8

Not 6,  Mark, byggnader och tekn. anläggn.tillgångar
Gällivare kommun 551,4 557,7 548,8

Top Bostäder AB 384,6 388,5 384,7

Gällivare Vårmeverk AB 15,8 16,4 17,5

Matlaget AB 0,0 0,0 0,0

Övriga

SUMMA 951,8 962,6 951,0



Delårsrapport 2010
Koncernredovisning

42

NOTER 2010-08 2009-08 2008-08

Not  7, Kassa  och bank
Gällivare kommun 159,2 133,6 125,2
Top Bostäder AB 10,9 5,8 2,0
Gällivare Vårmeverk AB 20,2 0,3 0,2
Matlaget AB 0,0 0,0 0,0
Övriga 0,0 0,0 0,0

SUMMA 190,3 139,7 127,4

Not  8,  Eget kapital
Gällivare kommun 699,8 633,4 595,7
Top Bostäder AB 52,2 53,0 50,9
Gällivare Vårmeverk AB 13,2 18,4 22,9
Matlaget AB 1,5 1,0 1,2
Övriga 0,0 0,0 0,0
Eliminering av interna mellanhavanden -16,9 -16,9 -16,9
SUMMA 749,8 688,9 653,7

Not  9,  Långfristiga skulder
Gällivare kommun 46,9 31,5 60,3
Top Bostäder AB 316,4 320,9 324,4
Gällivare Värmeverk AB 328,3 243,8 194,0
Matlaget AB 0,2 1,1 0,0
Övriga 0,0 0,0 0,0
SUMMA 691,7 597,3 578,7

Not 10, Kortfristiga skulder
Gällivare kommun 177,3 180,2 212,9
Top Bostäder AB 31,8 29,0 20,7
Gällivare Värmeverk AB 19,1 25,7 45,4
Matlaget AB 1,5 1,6 3,2

Övriga 0,0 0,0 0,0
Eliminering av intema mellanhavanden -24,4 -11,5 -13,6
SUMMA 205,2 225,0 268,6
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Ktimmu ne n amm äld doyis nin
NOT 2010-08-31 2009-08-31 2010-08- 1 00948-31

KASSAFLÖDESANALYS
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2010-08-31 2009-08-31 2010-08-31 2009-08-31
DEN LÖPANDEVERKSAMHETEN
Årets resultat 8 55 125 31 204 50 485 35 634
Jus tering för av- och nedskrivningar  9, 10 26 613 26 062 44 122 41 213
Justering för gjorda avsättningar 16 -716 1 670 -1 067 1 670
Jus tering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 -1 156 153
Minskning av avsättningar pga. utbetalningar 0 0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekar 81 022 58 936 92  384 78  670
Ökning/minskning kortfiristiga fordringar -9 162 10 262 10 936 24 427
Ökning/minskning förråd och varulager 7 1 1 053 309
Ökning/minskning kortfristiga skulder -79 838 -51 275 -107 694 -65 011

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7  971 17  924 -3 321 38 396

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i imateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Försäljning av imateriella anläggningstillgångar o o 0 0
Investering i materiella anläggningstillgångar 9,10 -22 193 -27 381 -65 517 -83 868
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 335 589 2 732 589
Investering av finansiella anläggningstillgångar 0 0 -32 0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 -561

Kassaflöde från investeringswrksamheten -21  858 -26  792 -62 817 -83 840

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 0 0 63 943 61 255

Amortering av långfristiga skulder 14 540 -20 000 10 659 -46 344

10 000 20 000 10 000 20 000Justering amortering (nästkommande års)
Ökning/minskning långfristiga fordringar 0 7 195 0 7 195

Ökning av avsättningar pga. utbetalningar 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24 540 7  195 84 602 42 106

PERIODENS KASSAFLÖDE -5 289 -1 673 18 464 -3 339

Likvida medel vid årets början 164 508 135 310 171 849 143 066

Likvida medel vid periodens slut 159 219 133 637 190 313 139 726
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NOT 2010-08-31

TILLGÅNGAR

2009-08-31 2010-08-31 2009-08-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 9 0 0 693 729
Mark, byggnader och tekn. anläggningstillgångar 10 551 387 557 673 951 765 962 554
Maskiner och inventarier 11 45 903 42 395 370 261 312 838
Vårdepapper, aktier, andelar mm 12 28 207 21 138 12 993 7 948
SUMMA  ANLÄGGNINGST1LLGÅNGAR 625 497 621 206 1 335  7121 1  284 068

Omsättningstillgångar 13
Förråd mm 73 68 3 096 3 447
Fordringar kortfristiga 34 831 33 165 19 754 36 203
Interimsfordringar 24 071 -3 614 26 496 -3 614
Kortfristiga placeringar 106 354 87 901 106 354 87 901
Fondmedel 16 089 15 933 16 089 15 933
Likvida medel 159 219 133 637 190 313 139 726
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 340 637 267 090 362 100 279 595

SUMMA  T1LLGÅNGAR 966 134 888 296 1 697 812 1 563 664

EGET  KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER

Fget kapital
Anläggningskapital 13 536 402 546 557 592 944 634 308
Rörelsekapital 14 163 362 86 847 156 882 54 621
Periodens res ultat 15 55 125 31 204 50 485 35 634
SUMMA EGET KAPITAL 699 764 633 404 749 826 688 929

Avsättningar
Avsättningar 16 42 228 43 150 51 027 52 441
Summa avsättningar 42  228 43 150 51 027 52  441

Skulder
Långfristiga skulder 17 46 867 31 499 691 741 597 319
Kortfristiga skulder 18 44 539 56 850 63 207 101 581
Interimsskulder mm 18 132 736 123 393 142 011 123 393

SUMMA SKULDER 224  142 211 742 896 959 822 293

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER 966  134 888 296 1 697 812 1 563 664

PANTER OCH
ANSVARSFÖRBINDELSER

-Borgensförbindelser (exkl mins kn kmnmunalt förlustans 970 20 692 031 970 2453 692 035
-Pensionsförpliktelser 603 0231 598 55' 603 02ig 598 553
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Not 1 Intäkter

2010-08-31 2009-08-31 2010-08-31 2009-08-31

Verksamhetens intäkter 264 502 267 916 426 705 428 009

Eliminering av interna mellanhavanden o -78 737 -106 374

Avgår:

Interna fördelningar -72 175 -75 073 -72 175 -75 073

Kapitalkostnader -41 285 -42 841 -41 285 -42 841

Verksamhetens intäkter en1 resultaträkningen 151 042 150 002 234 509 203 721

Not 2 Kostnader
Verksamhetens kostnader -810 138 -816 346 -950 015 -946 187

Pensionskostnader -34 253 -38 344 -34 253 -38 344

Eliminering av interna mellanhavanden 0 78 737 106 374

Avgår:

Interna fördelningar 72 175 75 073 72 175 75 073

Kapitalkostnader 41 285 42 841 41 285 42 841

Verksamhetens kostnader en1 resultaträkningen -730 931 -736 776 -792 071 -760 243

Not  3  Skatteintäkter
522 315 539 148 522 315 539 148Allmän Kommunalskatt

Interimsbokning skatteavräkn 2009/2010 8 448 -16 518 8 448 -16 518

Summa 530 763 522 630 530 763 522 630

Not  4  Generella statsbidrag
Generella statsbidrag(Strukturbidrag) 67 272 67 823 67 272 67 823

Mellankommunal kostn 473 o 473 o
Kostnadsutjämning -11 789 -9 254 -11 789 -9 254

Införandetillägg 1 670 3 392 1 670 3 392

Bidrag för LLS-utjämning 6 676 3 896 6 676 3 896

Inkomstutjämning 29 182 36 830 29 182 36 830

16 708 14 463 16 708 14 463Kommunal fastighetsavgift

Avgift i utjämningssystenlet 3 174 -3 477 3 174 -3 477

Tillfälligt konjukturstöd 12 064 o 12 064 o
Summa 125 430 113 673 125 430 113 673

Not 5 Finansiella intäkter
Övr ränteintäkter 1 241 1 040 1 531 1 333

Statl räntebidrag 6 10 6 10

Utdelning pens.kap.plac 3 040 2 807 3 040 2 807

Kursvinst pens.kap.plac 3 160 4 242 3 160 4 242

Summa 7 447 8 099 7 737 8 392

Not 6 Finansiella kostnader
Räntor långfristig upplåning o o o o
Övriga räntekostnader -803 -991 -10 550 -11 956

Bankkostnader -118 -110 -118 -110

Övr finansiella kostn -123 -64 -123 -64

Finansiell kostn pensionsskuld o o o o
Kursförluster pensionskapital -969 874 -969 874

Infriande borgensförbindelser egnahem o -71 o -71

Summa -2 013 -362 r -11  760 -11 327
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Not 7 Extraordinära kostnader / intäkter
Extraordinära intäkter

Återbetalning statsbidrag SBN

Summa

Not 8 Årets resultat
Årets resultat enligt balansräkningen

Avgår samtliga realisationsvinster

Synnerliga skäl en1KL 8 kap 5 §

Balansresultat

ÅNLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde

Utgående anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar

Periodens avskrivningar

Utgående  avskrivningar

Bokfört värde

Not 9 Mark, byggnader, tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde

Periodens investeringar

Försäljning/utrangeringar

Utgående anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar

Periodens avskrivningar

Utgående avskrivningar

Bokfört värde

Not 10 Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde

Periodens investeringar
Försäljning/utrangeringar

Utgående anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar

Periodens avskrivningar

Utgående avskrivningar

Bokfört värde

Not 11 Värdepapper, långfristiga fordringar
Aktier, andelar och bostadsrätter

Långfristiga fordringar

Eliminering av intema mellanhavanden

Summa

2010-08-31

0

0

0

55 125

55  125

0

0

0

0

0

0

1 277 741

14 088

-335

1 291 494

-718 278

-21 829

-740 107

551  387

171 982

8 105

0

180  087

-129 400

-4 784

-134 184

45 903

20 193

8 014

0

28 207

2009-08-31

0

0

0

31 204

31 204

0

0

0

0

0

0

1 239 618

23 694

-589

1 262 723

-683 483

-21 567

-705 050

557 673

164 272

3 687

0

167  959

-121 069

-4 495

-125 564

42 395

20 203

935

0

21 138

2010-08-31

0

0

0

50 485

50  485

5 120

5 120

-4 427

0

-4 427

693

1 975 430

18 742

-2 733

1 991 439

-1 009 943
-29 730

-1 039 673

951 765

623 999

46 775

0

670 775

-286 121

-14 392

-300  513

370 261

20 233

9 660

-16 900

12  993

2009-08-31

0

0

0

35 634

35  634

5 120

5 120

-4 391

0

-4 391

729

1 921 509

34 332

-589

1 955 252

-963 247

-29 451

-992 698

962 554

547 080

44 560

0

591  639

-267 040

-11 762

-278 802

312  838

20 243

4 605

-16 900

7  948



NOTER

*) Avser pensionskapitalplaceringar, varav räntebärande placeringar till ett bokfört värde om 57 037 tkr,
svenska och globala aktier 32 157 tkr samt alternativa placeringar i hedgefonder 16 291 tkr. Marknadsvärdet
på placeringama uppgår till 58 497 tkr, 39 572 tkr, 16 260 tkr och 900 tkr i likvida medel dvs totalt 115 229 tkr
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EGET KAPITAL

Not 13 Anläggningskapital
Skillnad mellan anläggningstillgångar och
långfristiga skulder 536 402 546 557 592 944 634 308

Not 14 Rörelsekapital
Skillnad mellan omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder 163 362 86  847 156 882 54 621

Not 15 Förändring eget kapital
113 644 640 602 200 716 242 670 194
Årets resultat 55 125 31 204 50 485 35 634
UB
Eliminering av interna mellanhavanden o o -16 900 -16 900
Fget kapital enligt balansräkningen 699 765 633  404 749  8261 688 929

Not 16 Avsättningar
Avsättningar för pensioner FÅP 14 079 13 979 16 445 16 316
Avsättningar för särskild löneskatt 3 416 3 391 3 416 3 391
Avsättningar för deponier 2 357 3 911 2 357 3 911
Avsättningar, va-verksamhet 9 364 10 316 9 364 13 630
Avsättningar, övriga 13 012 11 553 19 445 15 193
Summa 42  228 43 150 51  027 52  441

Not 17 Långfristiga skulder
Långfristiga skulder 46 867 31 499 691 741 597 319

Summa långfristiga skulder 46  867 31  499 691  741 597 319

Not 18 Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder, löner mm 1 603 -4 422 25 365 22 641

Leverantörsskulder 8 718 23 240 27 616 52 375
Moms särskild punktskatt 4 746 3 795 4 890 3 795
Personalens skatter mm 13 383 18 304 13 628 18 304

Semesterlöneskuld,övertid,ferielön,uppehållslön 36 171 34 461 37 451 34 461

Upplupna kostn/förutbetalda intäkter 96 565 88 932 104 560 88 932

Fondmedel 16 089 15 933 16 089 15 933

Eliminering av interna mellanhavanden o o -24 380 -11 468

Summa 177  275 180 243 205 218 224 974



Redovisningsprinciper

Redovisningen har skett i överrensstämmelse med Lagen om kommunal redovisning (KRL)
och enligt god redovisningssed samt rekommendationer från Rådet för Kommunal
Redovisning (RKR) och tillämpliga delar i bokföringslagen.

Anläggningstillgångar upptas till anskaffningsvärde och eventuella investeringsbidrag
bokförs som skuld enligt RKR rekommendation nr 18.

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Eventuellt investerings-bidrag bokförs som
skuld och intäktsförs så att det återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning enligt
RKR rekommendation nr 18. Avskrivningar påbörjas samma år som investeringen aktiveras.
Nominell avskrivning tillämpas och sker med utgångspunkt från nyttjandeperiod som för
samma tillgångstyp kan vara olika beroende på t.ex. utnyttjandet av tillgången, samt beroende
av den tekniska utvecklingen. Enligt RKR i&skrift som exempel:

Investering  
Mark
Konst
Inventarier
Maskiner
Fordon
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter för
affårsverksamheter
Publika fastigheter
Övriga fastigheter

Avskr tid, år
Obegr.livslängd
Obegr.livslängd
3-20
5-33
5-20
10-50

20-50
0-33
0-33
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Avsättning för deponier
Kommunen får intäkter för att hantera avfall och har i framtiden kostnader för återställande av
deponier. Eftersom det är osäkert hur länge deponier kan användas är kostnader för
återställanden svåra att bedöma. Avsättning görs därför med schablonbelopp.

Avsättning, VA-verksamhet
Den avsättning som gjorts under rubriken VA-verksamhet avser ersättning som kommunen
erhållit från LKAB för VA-infrastruktur inom område som måste utrymmas p.g.a.
gruvverksamhet.

Avsättning för pensioner
Intjänade fr.o.rn. 1998 redovisas som en avsättning i balansräkning. Pensioner intjänade före
1998 redovisas som en ansvarsförbindelse i enlighet med den kommunala redovisningslagen.
Den individuella delen av pensionsskulden har bokförts som kortfristig skuld.

Dokumentation av redovisningssystemet
KRL föreskriver att en beskrivning över det redovisningssystem som tillämpas ska upprättas.
Kommunen uppfyller inte helt det kravet.

Extraordinära intäkter/kostnader saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och är
av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentligt
belopp.
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Kapitalkostnader består av dels avskrivningar från anskaffningsvärden, det vill säga lika
stora belopp varje år beräknat på objektens anskaffningsvärden, dels av ränta på bokförda
värdet med f n 4 %. Eventuella investerings-bidrag reducerar kapitalkostnader.

Kundfordringar har tagits upp till det med vilket de beräknas inflyta. Osäkra fordringar har
avskrivits efter individuell bedömning av varje fordran.

Leasingavtal understigande 1 mkr klassificeras alltid som operationella leasingavtal eftersom
de är av mindre omfattning och därför inte påverkar bedömningen av kommunens resultat och
ställning. I kommunen förekommer endast operationella leasingavtal innebärande att ingen
tillgångs- eller motsvarande skuldpost redovisats i balansräkningen.

Leverantörsfakturor
över 50 000 kr interimbokförs.

Löner, semesterersättningar och löneförmåner har redovisats enligt kontantprincipen.

Nästkommande års amorteringar på anläggningslån redovisas som en kortfristig skuld.

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

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

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

Räntor
Räntekostnader avseende lån periodiseras.

Semesterlöneskuld, ferielön, uppehållslön samt okompenserad övertid periodiseras.

Slutavräkning av skatteintäkter prognostiseras och hänförs till intjänandeåret. Prognosen
bygger på Ekonomistyrningsverkets prognos, korrigerad utifrån Sveriges kommuner och
landstings aktuella bedömningar.

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband
med löneredovisning.

Statsbidrag periodiseras.

VA-verksamheten ingår i kommunens redovisning. Enligt Lag om allmänna vattentjänster
har separat delårsrapport för VA-verksamheten upprättats.

Avfallsverksamhet ingår i kommunens redovisning.
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Årets pensionskostnad  redovisas enligt kommunal redovisningslag bland verksamhetens
kostnader i resultaträkningen.
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Anläggningskapital är bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan
anläggningstillgångar och långfristiga skulder samt avsättningar.

Anläggningstillgångar är tillgångar med längre varaktighet, till exempel byggnader, fordon,
maskiner etc.

Avskrivningar är planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Avskrivningar sker
på anskaffningsvärdet.
Avskrivningar påbörjas samma år som investeringar aktiveras.

Balansräkning visar kommunens ekonomiska ställning. Ur balansräkningen utläses även
kommunens eget kapital. Balansräkningen visar också hur kommunen har använt sitt kapital
och hur kapitalet har anskaffats.

Kassaflödesanalys ska redovisa betalningsflödena uppdelat på sektorerna löpande
verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet. Analysen ska mynna ut i
förändring av likvida medel. Den tillämpade modellen är i enlighet med rekommendationen
från Rådet för kommunal redovisning.

Driftredovisning visar utfallet av verksamhetens kostnader och intäkter i förhållande till
budget.

Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder samt avsättningar. Det egna kapitalet
har två beståndsdelar, anläggningskapital och rörelsekapital. De visar hur stor del av
anläggningstillgångar respektive omsättningstillgångar som finansierats med egna medel.

Extraordinära intäkter/kostnader saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och är
av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentligt
belopp.

Internränta Kalkylmässig kostnad för det kapital bundet i anläggnings- och
omsättningstillgångar som nyttjas inom en viss verksamhet. För år 2010 uppgår internräntan
till 4,0 %.

Investeringsredovisning omfattar kommunens investeringar i till exempel fastigheter,
anläggningar, maskiner och inventarier. Dessa tillgångar är avsedda att användas under en
längre tidsperiod.

Kapitalkostnad består av internränta och avskrivningar. Kapitalkostnad bokförs från den
tidpunkt då investeringar aktiveras.

Kortfristiga fordringar och skulder har i princip en förfallotid på mindre än ett år från
balansdagen.

Långfristiga fordringar och skulder har i princip en förfallotid på mer än ett år efter
balansdagen.
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Likvida medel består av kontanter, banktillgodohavanden, statsskuldsväxlar,
bankcertifikat m m.

Likviditet avser betalningsberedskap på kort sikt.

Nettokostnader är driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar.

Nyckeltal mäter förhållandet mellan två storheter.

Omsättningstillgångar är posterna likvida medel, kortfristiga placeringar, kortfristiga
fordringar och förråd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas till likvida medel.

Periodisering innebär en fördelning av kostnader och intäkter på den redovisningsperiod till
vilken de hör.

Resultaträkning utgår från intäkter och kostnader enligt driftredovisningen, och mynnar ut i
årets förändring av det egna kapitalet.

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
Rörelsekapitalet är en del av det egna kapitalet.
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Soliditet är eget kapital satt i relation till de totala tillgångarna. Visar hur stor del av de totala
tillgångarna som finansieras med egna medel. Betalningsförrnåga på lång sikt.

Skuldsättningsgrad andel skulder av de totala tillgångarna.


