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 INLEDNING     
 
Gällivare är beläget tio mil norr om polcirkeln. 
I kommunen bor ca 18 300 invånare fördelat på 
tre tätorter och 36 byar, allt på en yta om ca 
16 000 kvadratkilometer. Geografiskt ligger
Gällivare mitt i Norrbotten och Norrbottenskus-
ten når man på 2-3 timmar med bil, tåg och med 
flyg. Stockholm ligger drygt två timmar från 
Gällivare med två dagliga flygturer. Närheten till 
vildmarken ger goda möjligheter till fritid och 
upplevelser av toppklass året runt. I Gällivare 
finns även ett stort länsdelssjukhus.

Den samhällsomvandling som kommunen genom-
går till följd av gruvnäringens expansion är en 
process som pågått och påverkat människors livs-
betingelser i över 40 års tid. Och nu ökar tempot 
att utveckla nya delar av Gällivare i takt med att 
områden i Malmberget avvecklas.
Det innebär stora investeringar och rejäla sats-
ningar för att tillgodose människors behov i livets 
olika skeden. 250 000 nya kvadratmeter av bostä-
der, kommunala verksamheter och kommersiella 
lokaler ska byggas under de närmaste 20 åren.  

Mineralutvinning är sedan decennier en huvud-
saklig basnäring i kommunen, som i sin tur
har lett till ett ökat och differentierat närings-
liv. Nationella utmärkelser som; ”Årets företa-
garkommun 2011” och topplaceringar bland 
kommuner med ”uthållig tillväxt” 2010, 2011 
och 2012, belägger att kommunen har ett 
framgångsrikt näringsliv som skapar god sys-
selsättning. Gällivare har bland den lägsta 
arbetslösheten i hela Norrland. 

Vinstrika företag i kombination med god kom-
munal ekonomi gör att Gällivare, jämfört med 
många andra kommuner i landet, inte berörs 
särskilt mycket av konjunktursvängningar. 
Detta har en positiv inverkan på Gällivares 
attraktion som boplats och etableringsort. 

Politisk sammansättning
Den politiskt högsta ledningen i kommunen 
är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
består av 41 folkvalda ledamöter, mandat-
fördelningen bestäms vid varje val. 
Fördelningen ser ut som följer.

41 ledamöter i kommunfullmäktige
20 kvinnliga ledamöter 
20 manliga ledamöter 
21 s - 7 v - 7 m - 2 ns - 2 skp - 1 mp - 
1 sd (tomt mandat)   
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Årets resultat
Årets resultat blev +33,4 miljoner för kommunen, 
vilket innebar att målet att resultatet skall vara 
högre än 0,5% av skatter och bidrag uppfylldes då 
resultatnivån var 3,4%. Det var elfte året i rad som 
kommunen hade ett positivt resultat. Kommunen 
fick dock under året retroaktiva ersättningar från ti-
digare år. Dessa ersättningar uppgick till drygt 33,5 
miljoner kronor.

Finansiellt läge
Kommunen är sedan 2011 skuldfri, vilket innebär 
lättnader för kärnverksamheten i och med att inga 
räntekostnader för lån betalas ut. Alla investeringar 
som gjorts under året har skett med egna medel 
och skattesatsen har kunnat vara oförändrad. Kom-
munen har däremot förpliktelser i form av borgenså-
taganden till ägda bolag och pensionsskulder. Åta-
gandena uppgår till 94 209 kronor per innevånare.

Befolkningsutveckling
Förvisso minskade kommunens befolkning med 19 
personer under 2012, men det var ändå den bästa 
utvecklingen sedan 1993. Inflyttningsnettot var +51 
personer medan födelseöverskottet var -74. Befolk-
ningen uppgår nu 18 307 personer och medelåldern 
är 45 år.

Samverkansavtalet
Ett samverkansavtal med LKAB, vilket ännu ej vun-
nit laga kraft, har antagits av kommunfullmäktige 
under 2012. Avtalet innebär att det skapas lång-
siktiga planeringsförutsättningar för gruvområdets 
utveckling i Malmberget samt förutsättningar för 
utveckling av bostäder och övriga samhällsfunktio-
ner inom övriga delar av tätorten. 

Styrmodell
Gällivare kommun använder sig av en styrmodell 
som heter Balanserad styrning. Kortfattat innebär 
det att istället för att enbart fokusera på ekonomiskt 
resultat, finns det fem olika perspektiv som kom-
munen följer upp. Dessa fem perspektiv är medbor-
gare, tillväxt och utveckling, medarbetare, intern 
effektivitet och ekonomi. Inom dessa perspektiv 
finns ett antal målsättningar på övergripande nivå, 
som sedan bryts ner i organisationen så att alla 
arbetsplatser har sina delmål som leder upp till att 
de övergripande målen uppfylls. För att se målupp-
fyllelse sker hänvisning till förvaltningsberättelsen 
och respektive nämnds verksamhetsberättelse i 
årsredovisningen.

Bostadsmarknad
Bostadsbeståndet i kommunen består av 4 727 
lägenheter i flerfamiljshus, i huvudsak hyresrätter, 
och 4 780 villor/ småhus. Det finns stor efterfrågan 
på bostäder och det var en av de punkter i medbor-
garundersökningen 2011 som krävde störst förbätt-
ring. Under 2012 färdigställde TOP bostäder 43 st 
lägenheter på Forsheden. Lägenheterna beräknas 
vara klara för inflyttning i januari-februari 2013. 
HSB har färdigställt 46 st hyresrätter i området 
Laestadiusparken under året. LKAB:s styrelse har 
tidigare beslutat att bygga cirka 200 ersättningsbo-
städer fram till år 2015.

Även Projekt Nya Gällivare är avslutat. Inom ramen 
för projektet har arbete bedrivits med att ta fram en 
bostadsförsörjningsplan samt utvecklingsplaner för 
bebyggelse inom områdena Repisvaara, Vassara 
älv och Centrum

Näringsliv och arbetsmarknad
Gällivare kommun har idag ett brett och starkt nä-
ringsliv som utvecklas. Näringslivet i Gällivare har 
under den senaste 20-års perioden genomgått stora 
förändringar. Från att till största delen vara inriktat 
på service till basindustrin till att idag innehålla en 
mängd företag med egna produkter och tjänster. 
Arbetslösheten i kommunen är idag låg, kommunen 
har en av de lägsta i Norrbottens län och framtiden 
ser ljus ut i och med expansionen av nya företag på 
orten. År 2012 uppgick den totala öppna arbetslös-
heten i Gällivare kommun till 3,7 procent, samma 
period år 2011 låg den totala öppna arbetslösheten 
på 3,4 procent och har alltså ökat med 0,3 procent. 
Ungdomsarbetslösheten i Gällivare kommun har 
minskat från 5,9 procent 2010 till 5,4 procent 2011 
enligt siffror från arbetsförmedlingen.se.

Värdegrund och Kompetensöverföring
Under 2012 har implementering med kommunens 
värdegrund (Mångfald, Effektivitet, Nyskapande 
och Attraktivitet) pågått bland annat genom föreläs-
ningar kring ämnet. Av kommunens 1 427 anställda 
är 792 medarbetare är över 50 år. Det innebär att 
över hälften av de anställda i Gällivare kommun går 
i pension inom en femtonårsperiod. 30 personer av-
gick med ålderspension under 2012. Detta innebär 
en stor utmaning i att locka arbetskraft till kommu-
nens verksamhet de kommande åren.

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

En ny ungdomsplan i samverkan med ungdomar 
och med utgångspunkt från ungdomars tankar 
och idéer har beslutats. Ungdomsarbetarna deltog 
också på ungdomsstyrelsens rikskonferens. Ge-
mensam elevrådsutbildning har genomförts under 
året. Museets årliga julkalender besöktes av nästan 
tusen barn från 1-24 december.

Trygghetsinsatser 
Socialtjänsten har under året prioriterat utveckling 
av stöd till föräldrar och barn. Under 2012 har So-
cialtjänsten deltagit i en nationell kartläggning om 
stöd till missbrukande föräldrar, resultatet ligger till 
grund för fortsatt utveckling. Under året har sam-
verkansstrukturer upprättats avseende behandling 
för barn som har bevittnat våld i familjen. Gällivare 
kommun kan bland annat erbjuda Trappan-behand-
ling (metod för individuella samtal med barn som 
har upplevt våld inom familjen) till barn. 

Under den närmaste 10-års perioden fortsätter 
behovet av resurser till kommunens äldreomsorg att 
öka på grund av att antalet äldre blir fler. Det ökade 
behovet skall i första hand mötas genom insatser 
och stöd i det egna hemmet varvid behovet av hem-
tjänst väntas öka. För att äldre ska kunna bo kvar 
hemma förutsätter det en väl utbyggd hemtjänst, 
fungerande anhörigstöd och avlastning i olika for-
mer

Friluftsliv
För att medverka till en attraktiv livsmiljö samt bidra 
till folkhälsan har service- och tekniknämnden bland 
annat lämnat bidrag till en skridskobana på Vassa-
raträsk, samt utökat pistning av skidspåren runt om 
i kommunen. Bidrag till föreningar har utökats för 
underhåll av skoterleder och en utredning om sam-
manhängande skoterled i tätorten har påbörjats. 

World cup i längdåkning arrangerades under no-
vember, med 13 000 åskådare under två tävlings-
dagar på Hellner stadion. 

Kultur
Under 2012 har många kulturaktiviteter genomförts 
såsom Kultursommar och Kulturvecka med öppet 
hus tema. En författarturné har genomförts i sam-
verkan med kommunerna i Kraftfält Norr. Kultursko-
lan har en samverkan med skolor i Polen med stöd 
av SIDA. 

Ett flertal kulturaktiviteter har genomförts i grund-
skolan med stöd av Kulturrådet. Inom projektet 
Bibliotek 2013 har bland annat ett gemensamt 
lånesystem införts under året. Bibliotek 2013 är ett 
samverkansprojekt mellan Länsbiblioteket och folk-
biblioteken i Norrbotten.

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

Strategiskt personalprogram 
Det strategiska personalprogrammet ska fungera 
som utgångspunkt i allt personalarbete och omfat-
tar alla anställda i Gällivare kommun samt kom-
munala bolag. Programmet beskriver den politiska 
viljeinriktningen med övergripande, långsiktiga 
strategier inom följande fem områden:
•	 medarbetare
•	 arbetsmiljö, hälsa och samverkan
•	 kompetensförsörjning
•	 lönestrategi
•	 lika rättigheter och möjligheter
Som en del i implementeringen av programmet 
skickades det hem till all personal och en föreläs-
ning på temat medarbetarskap och värdegrund 
genomfördes där merparten av kommunens med-
arbetare deltog. Arbetet med det strategiska per-
sonalprogrammet fortsätter med att stöddokument 
inom varje område tas fram.

Intern effektivitet
Effektivisering och utveckling av verksamhetens 
innehåll har präglat året. Arbetet med samhällsom-
vandlingen ställer krav på en ”ny” organisation för 
att möta krav och behov. Samhällsomvandlingen 
kommer att belasta den kommunala organisatio-
nen utöver den ordinarie verksamheten. Därmed 
måste den kommunala organisationen anpassas 
och dimensioneras så att den klarar av de krav som 
ställs på planering och genomförande av samhälls-
omvandlingen.
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FEM ÅR I SAMMANDRAG     
 2008 2009 2010 2011 2012
Allmänt     
Antal invånare 31 dec 18 703 18 533 18 425 18 326 18 307
- varav 0-6 år 1 113 1 133 1 110 1 103 1 134
- varav 7-15 år 1 714 1 626 1 550 1 513 1 488
- varav 16-18 år 863  799 745 671 633
- varav 19-64 år 10 895 10 806 10 800 10 740 10 727
- varav 65 år och äldre 4 118 4 169 4 220 4 299 4 325
     
Skattekraft, % av riksmedelskattekraften  102  105 107 108 113
     
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:     
Kommunalskatt, kr 22,33 22,33 22,33 22,33 22,33
Landstingsskatt, kr 9,42 10,40 10,40 10,40 10,40
Begravningsavgift, kr 0,27 0,27 0,28 0,28 0,28
 32,02 33,00 33,01 33,01 33,01
Resultat     
Skatteintäkter, generella statsbidrag     
och utjämningar, mkr 960,6 960,3 984,9 980,7 995,8
Skatter och bidrag tkr/inv 51,4 51,8 53,5 53,5 54,4
     
Verksamhetens nettokostnader, mkr 901,4 927,2 945,5 959,8 966,5
Verksamhetens nettokostnader, tkr/inv 48,2 50,0 51,3 52,37 52,8
Nämndernas budgetavvikelser, mkr 3,4  22,2 0,6 -3,1 -3,9
     
Finansnetto, mkr 2,9  9,3 5,8 4,9 4,1
varav pensionsförvaltning 0,8  9,2 5,2 2,8 0,7
     
Årets resultat kommunen, mkr 23,3 42,4 45,1 25,8 33,4
Årets resultat koncernen, mkr 23,1 46,0 48,0 37,1 3,9
     
Balansnivå kommunen (intäkter/kostnader), % 102,0% 103,6% 104,2% 102,1% 102,7%
     
Balans     
Nettoinvesteringar, mkr 37,0 45,6 44,2 33,8 76,1
Låneskuld, mkr  50,0 30,0 10,0 0,0 0,0
Pensionsskuld (inkl ansvarsförbindelse), mkr  609,7 632,6 617,0 684,0 696,6
Borgensåtaganden, mkr 573,7 767,5 941,3 983,1 1 028,0
     
Låneskuld, pensionsskuld och borgen kr/invånare 65 942 77 164 85 118 91 155 94 209
     
Personal     
Antal tillsvidareanställda 1 609 1 578 1 455 1 431 1 427
Antal årsarbetare 1 543 1 513 1 394 1 374 1 377

Skatteintäkter 67,1% 
Kommunalskatten är 
kommunens största 
inkomstkälla.

Övrigt

Så här får kommunen sina pengar

Generella statsbidrag 9,7%
Fördelas med hjälp av 

utjämningssystem så att 
alla kommuner får likvärdiga 

förutsättningar att bedriva sina 
verksamheter.

Taxor och avgifter 9,9%
Dessa är intäkter från olika tjänster 

som kommunen erbjuder.

Bidrag 8,4%
Driftbidrag, EU-bidrag, momsbidrag och 
bl a ersättningar från försäkringskassan. 

Övrigt 4,9%  
Övriga intäkter består bl a av 
avkastning, ränteintäkter och 
utdelningar på kommunens förval-
tade kapital, försäljningsintäkter, 
hyror och arrenden.

Skatteintäkter

Generella statsbidrag

Taxor och avgifter

Bidrag

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




