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Årsredovisningens olika avsnitt 

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

1. Inledning
I det första avsnittet beskrivs årsredovisningens struktur och därefter ger kommunstyrel-
sens	ordförande	sin	syn	på	året	som	gått.	Vidare	följer	en	kort	beskrivning	av	Gällivare	
kommun	samt	en	organisationsöversikt.	Därefter	redovisas	hur	kommunens	kostnader	
och	intäkter	fördelas.	Här	finns	också	en	översikt	i	siffror	för	de	senaste	fem	åren.

2. Förvaltningsberättelse
Det	andra	avsnittet	innehåller	förvaltningsberättelsen	som	skall	upprättas	i	enlighet	med	
4	kap	i	den	kommunala	redovisningslagen.	Förvaltningsberättelsen	börjar	med	att	sam-
manfattningsvis	värdera	begreppet	god	ekonomisk	hushållning	mot	bakgrund	av	kom-
munens	styrsystem	samt	en	utvärdering	av	kommunens	ekonomiska	ställning.	Detta	följs	
av	en	beskrivning	av	det	pågående	och	kommande	arbetet	med	samhällsomvandlingen.	
Därefter	redovisas	måluppfyllelse	för	kommunens	övergripande	styrkort,	uppdelat	på	de	
fem	perspektiven	medborgare,	tillväxt	och	utveckling,	intern	effektivitet,	medarbetare	och	
ekonomi,	vilka	ligger	till	grund	för	kommunens	balanserade	styrkort.	I	perspektivet	eko-
nomi	redogörs	även	för	koncernförhållanden	i	kommunen.

3. Räkenskaper
Under	räkenskaper	redogörs	för	det	ekonomiska	utfallet	av	kommunens	och	koncernens
verksamhet	(resultaträkning),	verksamhetens	finansiering	(kassaflödesanalys)
och den ekonomiska ställningen vid årets slut (balansräkning) samt drift- och investe-
ringsredovisning.	Noter	ger	ytterligare	förklaringar	till	poster	som	återfinns	i	ovan	uppräk-
nade	modeller.	Därefter	redogörs	för	vilka	redovisningsprinciper	som	gäller	och	förkla-
ringar	av	vissa	ekonomiska	termer.

4. Verksamhetsberättelser
I det fjärde och avslutande avsnittet följer en utförligare beskrivning av kommunens olika 
verksamheter.	Här	beskriver	kommunens	verksamheter	sina	respektive	uppdrag,	kom-
menterar	årets	händelser,	redovisar	måluppfyllelse,	samt	ger	sin	syn	på	framtida	utveck-
ling.	Även	de	kommunala	bolagen	beskriver	året	på	ett	liknande	sätt.

Kick off för Landsbygden
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Framtid Gällivare
Den	politiska	samverkansgruppen	”Framtid	Gällivare”,	Vänster-
partiet,	Moderaterna,	Miljöpartiet,	Norrbottens	sjukvårdsparti	
och Malmfältens väl, har fått möjlighet att styra vår kommun 
Gällivare.		En	fantastisk	möjlighet	men	också	ett	stort	ansvar.
Målsättningen är att befolkningen ska öka i Gällivare kom-
mun.	För	att	lyckas	är	det	viktigt	att	få	igång	bostadsbyggande	
samt	öka	attraktiviteten	för	att	få	fler	att	vilja	stanna	och	flytta	
hit.	Samhällsomvandlingen	är	därmed	något	som	står	högt	på	
agendan	och	processen	att	ta	fram	detaljplaner	och	exploatera	
områden	för	bebyggelse	ska	intensifieras.	Byggkranarna	måste	
synas.

Gällivare har fantastiska möjligheter att utveckla kultur, fritid 
och friluftsliv vilket är värdefulla resurser i bygget av en attraktiv 
kommun.	Barnen	och	de	unga	är	vår	livskraft.	Skolstrukturen	
ses över för att utveckla skolan och samtidigt frigöra medel för 
riktade	insatser	mot	barn	och	unga.
De	äldre	ska	uppleva	ett	tryggt	åldrande	i	vår	kommun.	En	
fortsatt	utveckling	av	hemtjänsten	är	prioriterad	och	ett	nytt	
äldreboende	är	på	gång.	Landsbygdens	utveckling	är	på	
frammarsch där ett engagerat arbete sker i samverkan med 
”landsbygdsviljorna”.

En stor utmaning för kommunen är rekrytering av framtida 
arbetskraft	till	följd	av	stora	pensionsavgångar.	Detta	arbete	
måste	det	läggas	stor	kraft	på.	I	det	sammanhanget	är	integra-
tionen	av	våra	nyanlända	en	viktig	resurs	att	ta	tillvara.		
Medborgarfokus,	öppenhet,	tillit	och	ständiga	förbättringar	ska	
leda	oss	vidare	i	utvecklingen	av	Gällivare	kommun.	
Tillsammans kan vi lyckas!

Jeanette	Wäppling	
Kommunstyrelsens	ordförande	fr.o.m.	2015

Kommunalrådets slutord

Jag vill börja med att tacka samtliga för 12 
fantastiska år då jag har tjänstgjort som kom-
munalråd.	Det	har	varit	det	finaste	jobb	man	
kan tänkas ha, även om det inneburit mycket 
arbete	och	lite	fritid.	Som	kommunalråd	är	man	
väldigt ensam och stundtals utsatt för både 
personangrepp	och	hot.	En	del	ingår	i	jobbet	
som	politiker,	men	det	är	viktigt	att	sätta	grän-
ser för vad människor i allmänhetens tjänst ska 
behöva	utstå.	En	uppgift	som	kommer	an	på	
oss	alla	i	samhället.		

Gällivare	Kommun	har	utvecklats	i	en	positiv	
anda med låga arbetslöshetssiffror, inte minst 
bland	de	unga.	Kommunen	har	även	haft	en	
budget	i	balans	under	de	12	senaste	åren.	Det	
har	även	varit	en	stark	utveckling	för	det	fina	
näringslivet som resulterat i en mängd utmär-
kelser.	2014	har	varit	ett	händelserikt	år	präglat	
av	många	invigningar.	Naturrummet	Snöfällan	i	
stora	Sjöfallet,		Laponia	visitors	center	och	det	
nya	resecentrat,	första	spadtaget	för	det	nya	
äldreboendet,	för	att	nämna	några	höjdpunkter.	
Det byggs och ska fortsatt byggas mycket nytt i 
kommunen	under	de	kommande	åren.	Att	kom-
munen numera har en enklare och betydligt 
kortare handläggning av bygglovsansökningar 
hoppas	jag	kommer	att	bidra	till	detta.	

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Under	2014	färdigställdes	planen	för	infrastruktursatsningar	
i	samhället	och	nu	under	2015	påbörjas	arbetet	med	att	byta	
ut	vatten-	och	avloppsnät	och	upprustning	av	gator.	Detta	ge-
nomförs	i	etapper	med	början	vid	Forsvallen,	Andra	sidan	och	
Karakkatorget.

Den	pågående	samhällsomvandlingen	kan	sägas	vara	den	
största	händelsen	i	Gällivare	Kommuns	nutida	historia.	Mäng-
der	av	detaljplaner	har	tagits	fram,	inte	minst	för	nya	bostads-
områden.	Ett	av	de	största	hoten	mot	tillväxt	och	befolknings-
utvecklingen	är	bristen	på	bostäder.	Min	förhoppning	är	att	vi	
snart	kan	se	fler	byggkranar	torna	upp	runt	om	i	kommunen.				
Nog	om	detta	,	nu	går	jag	mot	andra	mål	i	livet	och	vill	passa	
på	att	önska	den	nya	politiska	alliansen	lycka	till	i	arbetet	för	
Gällivare	kommuns	bästa.	

Tommy Nyström
Kommunstyrelsen	ordförande	t.o.m.	2014		   

Från vänster: Kommunchefen Lennart Johansson överlämnar 
blommor och presenter från personalen i Gällivare kommun vid 
avtackningen som hölls den 16 december 2014. Foto: Daniel 
Olausson, Mediatales.
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Organisationsöversikt med fakta om Gällivare kommun  
Fakta om Gällivare kommun

Gällivare	är	beläget	tio	mil	norr	om	polcirkeln.	I	kommunen	bor	18	339	invånare	fördelat	på	tre	tätorter	och	36	byar,	
allt	på	en	yta	om	ca	16	000	kvadratkilometer.	Geografiskt	ligger	Gällivare	mitt	i	Norrbotten,	Norrbottenskusten	når	
man	på	2-3	timmar	med	bil	eller	tåg.	Med	flyg	ligger	Stockholm	drygt	två	timmar	från	Gällivare	med	två	dagliga	
turer.	Närheten	till	vildmarken	ger	goda	möjligheter	till	fritid	och	upplevelser	av	toppklass	året	runt.	Här	finns	ett	
differentierat	näringsliv	och	mineralutvinning	är	sedan	decennier	huvudsaklig	basnäring.	I	Gällivare	finns	även	ett	

stort	länsdelssjukhus.

Politik 
41 ledamöter i kommunfullmäktige (22 män, 19 kvinnor)

Mandatfördelning
Majoritet bildas av allianden Framtid Gällivare bestående av följande mandatfördelning:

7	Vänsterpartiet	-	7	Moderaterna	–	4	Miljöpartiet-	2	Norrbottens	sjukvårdsparti	-	2	Malmfältens	väl
Opposition:17	Socialdemokraterna-	2	Sverigedemokraterna	

Organisation

                  

Kommunens intäkter

Kommunens intäkter består till 57% av skatte- och 
bidragsintäkter.	Bidragssystemet	omfördelar	medel	mellan	
kommuner,	så	att	alla	kommuner	skall	ha	lika	förutsättningar.

Kommunens kostnader

Kommunens	kostnader	är	till	78	%	fördelade	ut	på	äldre-	
och	handikappomsorg	samt	barn	och	utbildning.	Politisk	
verksamhet	står	för	knappt	en	procent	av	kommunens	
kostnader.
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Fem år i sammandrag

FEM ÅR I SAMMANDRAG 2010 2011 2012 2013 2014
Allmänt
Antal invånare 31 dec 18 425 18 326 18 307 18 339 18 231
- varav 0-6 år 1 110 1 103 1 134 1 182 1 213
- varav 7-15 år 1 550 1 513 1 488 1 499 1 484
- varav 16-18 år 745 671 633 559 510
- varav 19-64 år 10 800 10 740 10 727 10 738 10 619
- varav 65 år och äldre 4 220 4 299 4 325 4 361 4 405

Skattekraft, % av riksmedelskattekraften 108 113 113 114 115

Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:
Kommunalskatt, kr 22,33 22,33 22,33 22,55 22,55
Landstingsskatt, kr 10,40 10,40 10,40 10,18 10,18
Begravningsavgift, kr 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

33,01 33,01 33,01 33,01 33,01
Resultat
Skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämningar, Mkr 984,9 980,7 995,8 1030,9 1043,5
Skatter och bidrag tkr/inv 53,5 53,5 54,4 56,2 57,2

Verksamhetens nettokostnader, Mkr* 945,5 959,8 966,5 952,8 594,3
Verksamhetens nettokostnader, tkr/inv 51,3 52,37 52,8 52,0 32,6
Nämndernas budgetavvikelser, Mkr 0,6 -3,1 -3,9 11,6 1,6
*) Exklusive samhälls

Finansnetto, Mkr 5,8 4,9 4,1 4,0 15,3
varav pensionsförvaltning 5,2 2,8 0,7 1,7 8,7

Årets resultat kommunen, Mkr 45,1 25,8 33,4 82,1 464,6
Årets resultat koncernen, Mkr 48,0 37,1 3,9 81,5 465,1

Balansnivå kommunen (intäkter/kostnader), % 104,2% 102,1% 102,7% 106,4% 134,0%

Balans
Nettoinvesteringar, Mkr 44,2 33,8 72,5 112,1 58,1
Låneskuld, Mkr 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensionsskuld (inkl ansvarsförbindelse), Mkr 617,0 684 696,6 716,3 687,3
Borgensåtaganden, Mkr 941,3 983,1 1 028,0 998,9 982,8

Låneskuld, pensionsskuld och borgen kr/invånare 85 118 91 155 94 209 93 527 91 608

Personal
Antal tillsvidareanställda 1 455 1 431 1 427 1 427 1 416
Antal årsarbetare 1 394 1 374 1 377 1 383 1 375
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God ekonomisk hushållning

Mål för god ekonomisk hushållning enligt kommunfullmäktiges styrkort 2014: 
”God hushållning som skapar utrymme för utveckling”. Det finns åtta olika 
mått för att mäta utfallet. På sex av åtta punkter uppfyllde Gällivare kommun 
målsättningen helt, och sammantaget ses därför kravet på god ekonomisk 
hushållning som uppfyllt. Sammanställningen på måluppfyllelsen finns i eko-
nomikapitlet i förvaltningsberättelsen.

Utvärdering av ekonomisk ställning
De nyckeltal som valts för att beskriva kommunens ekonomiska ställning och 
utveckling	är	soliditet,	resultat,	nettoinvesteringar	och	förpliktelser.	Dessa	har	
valts	för	att	visa	ekonomisk	styrka	i	dagsläget	(som	byggts	upp	under	tidigare	
år), utvecklingen de senaste åren (resultat, nettoinvesteringar), risker (bor-
gens-åtaganden)	och	förpliktelser	som	skall	betalas	ut	i	framtiden	(pensions-
skuld).

Gällivare har en relativt god ekonomisk ställning i jämförelse med riket och 
Norrbotten.	Resultatnivåerna	har	gett	utrymme	att	finansiera	amorteringar	
och	investeringar,	vilket	medfört	att	kommunen	inte	har	några	lån.	

Gällivare	kommuns	resultat	mellan	2005	och	2014	visar	på	högre	resultat	än	
riket	och	Norrbotten.	

(Källa: Kolada.se)
Resultatet	2014	uppgick	till	464,6	Mkr,	varav		ca	464,2	
Mkr	utgörs	av	jämförelsestörande	engångsposter.	År	
2015	ser	enligt	budget	ut	att	ge	negativa	resultat.	

Nettoinvesteringarna som andel av skatte- och bidragsin-
täkter	har	under	2004-2013	fram	till	2011	legat	på	nivåer	
som	är	nästan	hälften	så	höga	som	rikssnittet.	2012	och	
2013 ökade dock kommunen sin investeringstakt från ca 
4	%	år	2004-2011	uppt	till	nästan	12	%	2013.	2014	sjönk	
dock nivån till under 8 %, då budgeten underskreds med 
111	Mkr.

Styrning och ledning

Göran Sandström,
ekonomichef

(Källa: Kolada.se)
Kommunens	soliditet	har	ökat	med	19	procentenheter	
från	2005	till	2014.	Inkluderat	pensionsåtaganden	före	
1998	har	soliditeten	ökat	med	31	procentenheter.	Ersätt-
ning	för	sammarbetsavtalet	med	LKAB	om	446	Mkr	har	
dock	påverkat	soliditeten	mycket.
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Styrning och ledning

År 2004-2011 hade kommunen lägre investeringar än 
riket,	men	amorterade	i	genomsnitt	37	Mkr	per	år,	vilket	
gör	att	kommunen	idag	inte	har	någon	låneskuld.	
Kommunen har dock åtaganden i form av borgens-för-
bindelser	som	uppgår	till	982	Mkr	och	en	pensionskuld,	
inklusive	pensioner	som	tjänats	in	före	1998	på	drygt	687	
Mkr.	
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Samhällsomvandling

Bakgrund
Malmbrytningen	 startade	 1741	 på	 berget	 Illuvaara,	
det	 berg	 som	 senare	 kom	 att	 kallas	 Malmberget.	 Det	
första	 malmtåget	 lastades	 år	 1888	 vilket	 var	 början	 på	
den stora malmruschen som lade grunden till hur hela 
Malmfältsområdet	ser	ut	i	idag.		
I	dagens	Malmberget	sker	LKAB:s	järnmalmsbrytning	rakt	
under	samhället.	Det	är	en	mycket	stor	verksamhet	som	
både	har	präglat	och	främjat	utvecklingen	av	kommunen.	
I	 takt	 med	 att	 LKAB	 har	 expanderat	 brytningen	 av	 de	
malmkroppar	som	breder	ut	sig	under	tätorten	har	delar	
av	Malmberget	undan	för	undan	rivits	eller	flyttats.	Det	är	
en	 samhällsomvandling	 som	 pågår	 och	 som	 har	 berört	
Gällivare	 kommuns	medborgare	 under	 snart	 40	 års	 tid.	
Under 2000-talet har takten i omvandlingen ökat avsevärt 
och	 allt	 större	 områden	 har	 blivit	 påverkade.	 Gällivare	
har	 framför	sig	en	expansiv	period.	Uppemot	4	700	nya	
bostäder och 71 000 kvm offentliga lokaler, så som en 
ny	gymnasieskola	och	multiarena	för	sport	och	kultur	ska	
byggas.

Samhällsomvandlingen ger arbetstillfällen
Näringslivet i Gällivare kommun har sedan 2004 investerat 
miljarder i nya och utbyggda anläggningar inom gruv- 
och	 besöksnäring	 samt	 handel.	 Gällivare	 ligger	 bland	
de	första	på	listan	över	alla	kommuner	i	Sverige	när	det	
gäller	uthållig	tillväxt	de	senaste	fem	åren.	Arbetslösheten	
i Gällivare kommun är lägre i förhållande till både 
Norrbottens	län	och	riket	och	ligger	på	cirka	3	%.
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Samhällsomvandling

Avtal
För	att	reglera	avveckling	och	flytt	av	
Malmberget har ett samarbetsavtal 
slutits mellan Gällivare kommun och 
LKAB.	Avtalet	visar	vilka	rättigheter	
och	skyldigheter	respektive	part	har	
i området och när omvandlingens 
fyra	etapper	kan	förväntas	ske.	Enligt	
detta avtal utbetalades 446 Mkr till 
kommunen	under	2014.	Vid	sidan	av	
samarbetsavtalet	finns	avtal	som	reg-
lerar	ersättning	för	LKAB:s	uppköp	
av kommunal mark och fastigheter i 
Malmberget.	

Vidare	har	ett	tiotal	andra	avtal	slutits	
för	att	reglera	ersättningar	för	speci-
fika	frågor,	till	exempel	ersättning	för	
personella	merkostnader,	ersättning	
för kostnader gällande drift av infra-
struktur i Malmberget (huvudman-
skap),	ersättning	för	dokumentation	
av	kulturmiljöer	med	mera.

Därutöver	pågår	förhandlingar	mel-
lan	Gällivare	kommun	och	LKAB	om	
ersättning för de verksamhetslokaler 
som	finns	i	Malmberget	och	som	ska	
rivas i samband med samhällsom-
vandling.	Förhoppningen	är	att	det	
avtalet	skall	vara	klart	2015.

Ekonomiska konsekvenser för 
kommunen  
Samhällsomvandling har tagit fart 
under	2014.	Detta	har	inneburit	
att	kommunen	fick	ersättning	för	
infrastrukturen	i	Malmberget.	Enligt	
samarbetsavtalet som har vunnit 
laga kraft 2014 ska kommunen gå 
skadelös, vilket ge till följd att det kan 
vara svårt att få rättvisande bild av 
intäkter och kostnader i 
resultaträkning,	då	den	blir	påverkad	
av	stora	engångsposter.	

Under 2014 har Kommunstyrelsen 
beslutat att erhållen ersättning 
från	LKAB	på	446	mkr	bör	
reserveras till nyanläggning inom de 
utvecklingsområdena	som	identifieras	
i	kommunens	planarbete	dvs.	
Repisvaara,	Centrum	och	Vassara.

Aktiviteter under 2014
Arbetet	med	huvudtidsplan	för	
samhällsomvandlingen har utvecklats 
i	samarbete	med	LKAB.

Nytt vård- och omsorgsboende har 
börjat byggas, vilket är den första nya 
byggnaden	i	samhällsomvandlingen.	

	Då	det	finns	en	stor	efterfrågan	på	
både industri- och bostadstomter 
och en utökning av gruvverksamhet 
bedöms medföra ytterligare behov 
av lediga tomter, har kommunen 
under	2014	dragit	igång	två	projekt	
vars	syfte	är	att	skapa	lediga	tomter	
–	Vouskojärvi	industriområde	och	
Solbacken.	

Under året har kommunen fokuserat 
på	att	skapa	förutsättningar	för	
bostadsbyggande med beaktande 
av	den	bostadsbrist	som	råder.	
Arbetet har främst koncentrerats 
på	att	ta	fram	ett	program	för	
verksamhetslokaler	i	centrum.	
Genom att samla offentliga 
verksamheter	och	funktioner	skapas	
en närhet som ger mer liv i centrum 
vilket	också	gynnar	handeln.

Planeringen	av	de	första	etapperna	
av	bostäder	på	Södra	Repisvaara	
har	också	påbörjats.	För	närvarande	
pågår	arbete	med	förprojektering	av	
området.	

Exploateringsfrågor	i	form	av	
markköp	och	etablering	av	
kontakter med byggföretag har 
intensifierats.	Vidare	har	även	
arbetet	med	utvecklingsplan	för	
östra	Malmberget	påbörjats	och	
utvecklingsplan	för	Vassara	har	
antagits	av	kommunfullmäktige.	
Kommunen har också antagit 
Gestaltnings-	och	profilprogram	
och överlämnat den vidare till 
Service- och teknikförvaltningen för 
genomförande.

Framtid 
Målet för samhällsomvandlingen är 
att förverkliga Gällivare kommuns 
vision	om	att	bli	”En	arktisk	småstad	i	
världsklass”.
Arbetet under 2015-2017 fokuseras 
på	att	förverkliga	planer	för	centrum,	
samt	att	prioritera	bostadsbyggandet.	
Vidare	fortsätter	byggande	av	vård	
och omsorgsboende och bedöms 
vara	klart	vid	årsskiftet	2016-2017.	
Under	2015	planeras	byggstart	
av	boende	för	socialt	stöd.	
Vidare	kommer	trafik-	och	
parkeringsutredningar	att	redovisa	
de framtida infrastrukturlösningarna 
för	de	centrala	delarna	av	Gällivare.			
I	det	längre	perspektivet	ligger	
prioriteten	på	att	kontinuerligt	
skapa	goda	förutsättningar	för	
bostadsbyggande i form av 
markberedskap,	planberedskap	samt	
att	planera	för	en	god	infrastruktur.		
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Intern kontroll
Intern	kontroll	är	ett	system	för	uppföljning.	Uppföljningen	
består av utvalda verksamhetsområden där bedömda 
risker	finns.	De	områden	som	kan	ingå	i	internkontrollen	
är: riskanalys, avvikelsehantering, riktlinjer, regler, la-
gar,	rutiner,	fattade	politiska	beslut	och	dess	verkställig-
het,	måluppfyllelse,	ekonomisk	uppföljning	samt	annan	
verksamhetsspecifik	uppföljning.	Att	arbeta	med	intern	
kontroll	på	ett	systematiskt	sätt	krävs	för	att	följa	lagen	
och	säkerställa	att	kommunen	sköter	sitt	åtagande.	Utdrag	
ur	Kommunallagen	6	kap	7§:
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäl-
ler för verksamheten. De ska också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredsställande sätt.”
Bedömning	av	måluppfyllelsen	görs	inom	vart	och	ett	av	
de	fem	punkterna	i	Gällivare	kommuns	intern	kontroll.	
Efterlevnad	av	internkontrollen	anses	vara	uppfylld	när	en	
eller	flera	angivna	kontroller	är	genomförda	utan	avvikel-
ser	under	året.	

Uppföljning av uppsatta mål
Uppföljning	sker	enligt	beslutad	process	och	rutin	i	samt-
liga	nämnder	och	förvaltningar.

Uppföljning av strategiska planer och program
Sammanställning över aktuella strategiska 
planer	och	program	samt	hantering	och	ansvar	saknas	i	
de	flesta	nämnder,	vilket	innebär	att	en	helhetbild	saknas.		

Ekonomisk uppföljning
Uppföljning	sker	enligt	beslutad	process	och	rutin.	Fast-
ställd	punkt	för	budgetuppföljning	och	avvikelse	sker	på	
nämndernas	sammanträden.	

Uppföljning av styrelsens/ nämndens ärenden
Uppföljning	 sker	 enligt	 beslutad	 process	 och	 rutin.	
Överförmyndarnämnden har börjat använda sig av 
den gällande rutinen som kommunstyrelsen har 
rekommenderat	angående	ärendeuppföljning.	

Uppföljningar utifrån riskbedömning i verksamhe-
ten
Barn-, utbildning- och kulturnämnden (BUOK): 
Uppföljning	utifrån	riskbedömningar	i	verksamheten,	
lärarbehörighet/legitimationer/kompetensförsörjning,	
sker	enligt	plan.	Avvikelserapporten	uppmärksammar	
osäkerheten	kring	statistiken	som	ingår	i	uppföljningen.	

Miljö- och byggnämnden (MOB): Nämndens 
verksamhetsuppföljning	fungerar	tillfredsställande	men	
rapportens	utformning	bör	utvecklas	ytterligare.	

Socialnämnden (SN): Bedömda riskområden är 
personalbemanning	och	planering	samt	rätt	introduktion	
för	chefer/	arbetsledare	vid	anställning.	Sammanställning	
över	processer	och	rutiner	kring	bedömda	riskområden	
pågår.	Fortsatt	arbete	fokuserar	på	enhetliga	processer	
och	rutiner.

Service- och tekniknämnden (SOT): Service- och 
tekniknämnden har inte gjort någon riskbedömning i 
verksamheten.

Överförmyndarnämnden (ÖFN): 
Överförmyndarnämnden	gör	en	fördjupad	granskning	på	
5	procent	av	årsräkningarna	för	att	kontrollera	kvaliteten.	

Kommunstyrelsen (KS): 
Kommunstyrelsen har inte haft någon egen intern 
kontroll under året utan kontrollerar verksamheterna 
genom	nämnderna.

Uppföljning intern kontroll KS BUoK SN SoT MoB ÖFN 

1. Uppföljning av uppsatta mål * 
     

2. Uppföljning av strategiska 
planer och program * 

     

3. Ekonomisk uppföljning * 
     

4. Uppföljning av styrelsens/ 
nämndens ärenden * 

     

5. Uppföljningar utifrån 
riskbedömning i verksamheten * 
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Målstyrning
Gällivare kommuns målstyrningsmodell kallas balanse-
rad styrning och utgår ifrån kommunallagens krav om 
att kommunerna ska ha god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet genom målstyrning. Balanserad styrning an-
vänds som verktyg för målstyrning, utveckling, planering 
och uppföljning.

Målstyrningen utgår alltid från visionen som beskriver ett 
framtida	önskat	läge	för	kommunen.	Visionen	delas	upp	i	
fem	perspektiv:	

Verksamhetsperspektiv: 
1.	Medborgare	-	kundperspektivet
2.	Tillväxt	och	utveckling	–	Innovation	&	utvecklingsper-
spektivet
3.	Intern	effektivitet	–	interna	processperspektivet
4.	Medarbetare	–	medarbetarperspektivet

Finansiella	perspektiv:	
5.	Ekonomi	–	Finansiella	perspektivet	

Inom	varje	perspektiv	finns	det	ett	eller	flera	uppsatta	
mål	för	hur	visionen	ska	uppfyllas.	Målen	ska	tydliggöra	
visionen och styra de tillgängliga resurserna så effektivt 
som	möjligt.	

Med	utgångspunkt	i	kommunplanens	målsättningar	
arbetar	nämnderna	fram	verksamhetsplaner	med	tak-
tiska	målsättningar.	Verksamhetsplanen	är	den	styrande	
planen	för	nämnderna	och	kommunstyrelsen.	

Kommunägda bolag
Ägaren	i	ett	kommunalägt	aktiebolag	utgörs	av	fullmäkti-
ge	som	har	att	besluta	i	frågor	av	principiell	beskaffenhet	
eller annars av större vikt samt att besluta om mål och 

riktlinjer	för	den	kommunala	verksamheten.	De	kommun-
ägda bolagen är en del av den kommunala verksamheten 
vilket innebär att kommunen har ett lokalt regelverk för 
bolagen som möjliggör för kommunen att kontrollera och 
styra	den	kommunala	verksamheten	i	bolagsform.	De	
dokument	som	skapar	detta	lokala	regelverk	utgörs	av	
bolagsordning	och	ägardirektiv.	

De mål som fullmäktige fastställt för den kommunala verk-
samheten	ska	brytas	ned	till	ett	ägardirektiv	för	respektive	
bolag.

Uppföljning
Kommunstyrelsen	ansvarar	för	att	hålla	uppsikt	över	hela	
kommunens samlade verksamheter, såväl nämnder som 
kommunala	bolag.	För	att	säkerställa	att	uppföljning	sker	
på	likartat	sätt	följer	kommunstyrelsen	upp	alla	mål	två	
gånger	per	år	i	delårsrapport	och	årsredovisning.	Nämn-
dernas	och	styrelsernas	måluppfyllelse	sammanställs	till	
ett	kommungemensamt	resultat.	

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

Samlad bedömning av måluppfyllelsen januari – 
december 2014

 
 
 
 

Förklaringar till måluppfyllelsen: 
 = Helt uppfylld nivå 
 = Delvis uppfylld nivå 
 = Ej uppfylld nivå 

  

Kommunen 
övergripande (KF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen 

 
     

Barn, utbildning och 
kulturnämnden      

Socialnämnden 

 
     

Service och 
tekniknämnden      

Miljö och byggnämnden 
      

Överförmyndarnämnden 
 *  * 

 

 

*	=	Ingen	redovisning	finns	för	
dessa	perspektiv.
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Medborgare 
Den samlade bedömningen av perspektivet Medborgare är att målen är delvis uppfyllda.

 Mål Mätinstrument Kommentar 

 M
ed

bo
rg

ar
e 

 1. Väl fungerande 
kommunala 
verksamheter som 
medborgarna är nöjda 
med.    

 

*2. Jämställdhet med 

ett jämlikt och gott 
bemötande som 
genomsyrar alla 
kommunala 
verksamheter.        

 

 3. Unik och 
attraktiv livsmiljö med 
en god tillgänglighet 
och en god folkhälsa.                                                                                          

*1.1. Medborgarindex NRI, 

NMI, NII. 
 

 1.2 Skapa förutsättningar 
för att tillgodogöra 
samarbetet i den 
gemensamma nämnden för e-
tjänster i Norrbotten. 
                                                                                     

 1.3 Brukar-
undersökningar. 

 

*2.1 Nöjda medborgare, 

Medborgarindex NMI, 
bemötandeundersökningar.                                             

 

 3.1 Hälsotalet ökar.  

 

 3.2 Måluppfyllelse enligt 
miljöplanen. 

 1.1 Gällivare deltar ej under 
2014. Nästa deltagande är våren 
2015.  
 

 1.2 Gällivare har deltagit i 
samtliga aktiviteter och 
diskussioner inom e-nämnden 
under året.  

 

 1.3 Brukarundersökningar är 
gjorda inom ett flertal 
förvaltningar.  

 
 2.1 Gällivare deltar ej under 

2014. Nästa deltagande är våren 
2015. 

 
 3.1 Folkhälsotalet är oförändrat 

sedan 2013 och har ännu inte 
uppnått sina målsättningar. 
Levnadsvanorna och den fysiska 
hälsan har försämrats. Den 
psykiska hälsan, tryggheten och 
tilliten bland befolkningen är 
dock relativt god. Hälsan är inte 
jämställd. 

 
 3.2 Implementering pågår under 

2014.  

 Befolkning 
Befolkningen i Gällivare kommun minskade med 108 
personer	under	2014.

Under	2014	uppgick	födelsenettot	(antal	födda	minus	
antal	döda)	till	-41.	Samma	period	år	2013	uppgick	
födelsenettot	till	-32.	

Antal	inflyttningar	2014	uppgick	till	646	personer	och	
antalet	utflyttningar	var	710	personer.	Föregående	år	
flyttade	738	personer	till	kommunen	och	antal	utflytt-
ningar	uppgick	till	646.	Gällivare	kommun	har	ett	nega-
tivt	flyttningsnetto	(antal	inflyttade	minus	antal	utflyttade)	
som	uppgår	till	-64.	Under	2013	var	flyttningsnettot	62	
personer.	Sammantaget	bidrar	detta	till	att	Gällivare	
kommuns	befolkning	under	2014	minskat	med	108	per-
soner.	Under	år	2013	uppgick	befolknings-förändringen	
till	+32.	(källa:	scb.se)

Befolkningsmässigt är Gällivare kommun inne i en lång-
siktig	negativ	trend	när	det	gäller	befolkningen.	Sedan	
1994 (20 år) har kommunens befolkning endast ökat 
under	ett	enskilt	år	vilket	var	2013.	

En	positiv	befolkningsutveckling	i	Gällivare	kommun	ger	
en bättre utveckling av skatteintäkterna än om befolk-
ningen	varit	oförändrad	eller	minskat	i	antal.	Det	beror	
på	att	inkomstutjämningssystemets	fördelning	av	skatte-
underlaget	huvudsakligen	sker	utifrån	antal	invånare.	Att	
vända den negativa befolkningsökningen är en stor utma-
ning	för	kommunen.	En	negativ	befolkningsökning	ställer	
kommunen	inför	problem	då	kommunen	ska	erbjuda	en	
bibehållen kvalitet inom sina verksamheter samtidigt som 
befolkningen	minskar.

Förskoleplatser
Vid	slutet	av	2014	var	efterfrågan	på	förskoleplatser	
tillgodosett.	Antalet	födda	barn	har	ökat	och	för	att	möta	
behovet	öppnar	tre	nya	förskoleavdelningar	våren	2015,	
varav	en	blir	en	extra	avdelning	på	Humlan	och	två	blir	
nya	på	Hedens	förskola.
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Ensamkommande flyktigbarn
Den 1 januari 2014 ändrades lagen om mottagande av 
asylsökande	i	kraft.	Lagändringen	innebär	att	Migrations-
verket kan anvisa ensamkommande asylsökande barn till 
samtliga kommuner i landet oavsett om kommunen har 
överenskommelse om mottagande med Migrationsverket 
eller	inte.	Gällivare	kommun	har	via	överenskommelse	
förbundit	sig	att	under	2014	starta	upp	ett	boende	med	
sju	platser	för	ensamkommande	asylsökande	pojkar	
mellan	13-15	år.	Fem	kvinnor	och	en	man	har	anställts	
som boendestödjare med socialförvaltningens integra-
tionssamordnare	som	verksamhetschef.	Under	hösten	
anlände	pojkarna.		De	asylsökande	pojkarna	ansöker	
vidare	om	permanent	uppehållstillstånd,	PUT,	och	när	
detta	beviljats	slussas	pojkarna	vidare	i	samhället.	
Eftersom de som får PUT inte är myndig innebär det att 
Socialnämnden	har	ett	fortsatt	ansvar	för	pojkarna	vad	
gäller	legala	företrädare,	vårdnadshavare,	boende	mm.	
När	en	pojke	får	PUT	anvisar	Migrationsverket	en	ny	
pojke	(inom	en	månad)	till	boendet.	Från	och	med	2015	
har	Migrationsverket	höjt	antalet	boendeplatser	från	sju	
till	tretton	platser.	Arbetet	med	ett	nytt	boende	har	startat	
och	rekrytering	av	personal	pågår.	

Gällivare kommun har även en överenskommelse med 
Migrationsverket som innebär att kommunen ska vara 
beredd att ta emot 30 vuxna nyanlända med särskilda 
behov,	med	ringa	eller	ingen	prestationsförmåga.	

För Gällivare kommun blir utmaningarna att bygga en 
snabbt	växande	organisation,	rekrytering	av	personal	
och	gode	män,	hitta	lokaler	för	fler	boende,	ökad	ärende-
belastning	och	rätt	kompetensutveckling.	En	annan	stor	
utmaning är att tillsammans med andra berörda aktörer 
planera	för	en	kvalitativ	integration	i	samhället.		

Bostadsmarknad 
Bostadsmarknaden i Gällivare kommun är fortsatt an-
strängd	med	ett	begränsat	utbud	av	lägenheter.		Kommu-
nens eget bostadsbolag TOP bostäder AB har i snitt 12 
tomma	lägenheter	under	året.	Dessa	är	tomma	till	följd	av	
vattenskador	och	reparation.	Det	bör	finnas	en	viss	andel	
lediga	lägenheter	i	en	kommun	för	att	flyttrörelser	skall	
vara möjliga och för att bostadsmarknaden ska fungera 
på	ett	bra	sätt.	Boverket	rekommenderar	att	det	bör	fin-
nas	1-3	%	lediga	lägenheter	i	en	kommun.	Gällivare	hade	
0,61	procent	lediga	lägenheter	under	året.	

Första	byggprojektet	i	samhällsomvandlingen,	ett	nytt	
vård	och	omsorgsboende,	påbörjades	november	2014.

Inom	markplaneringsområdet	har	kommunen	nått	
två	viktiga	milstolpar	genom	att	den	fördjupade	
översikts¬planen	och	översiktsplanen	är	antagen.	Pla-
nernas syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om 
användningen av mark- och vattenområden samt hur den 
byggda	miljön	ska	utvecklas	och	bevaras.	

Det	finns	färdiga	planer	på	att	bygga	ca	650-700	lägen-
heter och småhus i Gällivare kommun under den närmas-
te	tiden.	LKAB	har	planer	på	att	bygga	ca	200	lägenheter	
på	Repisvaara	med	byggstart	sommaren	2015-2016.	
Andra	stora	byggprojekt	är	EuroMining	som	vill	bygga	
105	bostäder	på	Bryggeribacken,	TOP-bostäder	som	vill	
bygga	ett	20-tal	lägenheter	på	kvarteret	Dansaren	och	
HSB	som	vill	bygga	ett	40-tal	lägenheter	i	Laestadius-
parken.	En	privat	aktör	vill	bygga	20-30	småhus	i	Tjaut-
jasjaure.	Kommunen	frigör	även	26	tomter	för	villor	på	
Solbacken.

Arbetsmarknad i Gällivare Kommun
År	2014	uppgick	den	öppna	arbetslösheten	i	Gällivare	
kommun	till	2,6	procent,	samma	period	år	2013	var	den	
2,8	procent	och	har	alltså	minskat	med	0,2	procentenhe-
ter.	

Ungdomsarbetslösheten i Gällivare kommun har minskat 
från	3,9	procent	2013	till	3,8	procent	2014.	Endast	Kiruna	
och Piteå kommun hade lägre arbetslöshet än Gällivare 
kommun	i	Norrbottens	län	under	2014.	Riksgenomsnittet	
för	arbetslösa	personer	inskrivna	vid	arbetsförmedlingen	
var	3,4	procent	och	i	Norrbottens	län	låg	andelen	på	2,9 
procent.	(källa:	ams.se)

Öppet	arbetslösa	i	Gällivare	kommun	2005-2014.	Källa:	
Arbetsförmedlingen.	Figur:	Gällivare	kommun.

Med en minskad arbetslöshet blir det en utmaning att 
rekrytera medarbetare till kommunen inom barnomsorg 
och	utbildning	samt	äldre-	och	handikappomsorgens	
verksamhetsområdeområden.	Även	Service-	och	teknik-
förvaltningen	ställs	inför	problem	med	att	locka	och	behål-
la	kompetent	personal.		Den	överhettade	marknaden	på	
entreprenad-sidan	innebär	även	påtagliga	svårigheter	för	
förvaltningen	att	hålla	tidplaner	och	budget	vid	upphand-
ling	och	genomförande	av	planerade	projekt.
Kommunen tillsammans med övrigt näringsliv har tagit 
flera	initiativ	för	en	ökad	nyrekrytering	av	personal,	bl.a.	
genom	deltagande	i	flera	mässor	i	landet.	Kommunen	
har	även	deltagit	i	Hemvändardagen,	där	besökare	tog	
del	av	Gällivares	samlade	arbetsutbud.	Dessa	aktiviteter	
bottnar	i	företagens	stora	rekryteringsbehov	parat	med	
den	lokala	bristen	på	arbetskraft.
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Gällivare	kommun	har	en	hög	andel	inpendlare	från	andra	
kommuner.	Antalet	inpendlare	är	498	st	fler	än	antalet	ut-
pendlare	enligt	SCB:s	statistik	för	2012.	Den	inpendlande	
arbetskraften	uppgår	till	ca	11	procent	av	den	bosatta	
arbetskraften	i	kommunen.		(källa:	scb.se)

Befolkningsutvecklingen kan möjligtvis hämmas av bristen 
på	bostäder	i	kommunen.	

Folkhälsa
Målsättningen	med	folkhälsoarbetet	är	att	Hälsotalet	ska	
öka.	Hälsotalet	består	av	ett	antal	nyckeltal	som	tillsam-
mans	ska	utgöra	Hälsotalet.	Välfärdsbokslutet	2014	
presenteras	utifrån	en	jämförelse	av	nyckeltal	över	tid.	
Välfärdsbokslutet	är	uppdelat	i	5	målområden;	Ett	hälso-
främjande	helhetsperspektiv	och	stödjande	miljöer,	Alla	
barn och ungdomar i Norrbotten ska ha en trygg, god och 
hälsosam	uppväxt,	Ett	bra	och	tryggt	liv	mellan	ungdom	
och ålderdom, En trygg ålderdom samt Samordning och 
uppföljning	av	folkhälsoarbetet.	

Folkhälsotalet är oförändrat sedan 2013 och har ännu 
inte	uppnått	sina	målsättningar.	Levnadsvanorna	och	den	
fysiska	hälsan	har	försämrats.	Den	psykiska	hälsan,	trygg-
heten	och	tilliten	bland	befolkningen	är	dock	relativt	god.	
Hälsan	är	inte	jämställd.	Mäns	hälsa	är	sämre	än	kvin-
nors.	Ohälsan	handlar	främst	om	dåliga	matvanor,	bris-
tande	fysisk	aktivitet,	övervikt/fetma	och	hjärtinfarkt.	Män	
lever	allt	kortare.	Kvinnors	ohälsa	skönjas	i	försämrade	
levnadsvanor.	Kvinnors	sjukpenningtal	fortsätter	att	öka.

Nationell forskning visar ökade skillnader i hälsa mellan 
olika	grupper.	Personer	med	låg	utbildning,	låg	inkomst	
har	kortare	medellivslängd	och	uppger	en	sämre	hälsa	än	
den	övriga	befolkningen.	Kvinnors	självrapporterade	hälsa	
är generellt sämre än mäns medan män har en kortare 
medellivslängd	än	kvinnor.	Personer	med	funktionshinder,	
utländsk	bakgrund	eller	hbt-identitet	rapporterar	också	
en	sämre	hälsa	än	den	övriga	befolkningen.	Risken	för	
dödlighet	bland	barn	och	unga,	skador,	depression	och	
ångest	är	högre	i	socioekonomiskt	svaga	grupper.	

Insatser för att minska ojämlikheten i Gällivare förefaller 
därför	vara	viktiga	för	att	möta	den	folkhälsopolitiska	mål-
sättningen:	en	god	och	jämlik	hälsa	för	alla.	
 

Miljö
Gällivare	kommun	har	sedan	mars	2013	en	miljöplan	an-
tagen	i	Kommunfullmäktige.	I	kommunens	miljöplan	finns	
nedbrutna mål som vi lokalt i Gällivare ska arbeta med för 
att	nå	de	regionala	och	nationella	miljömålen.	För	att	göra	
arbetet	mer	specifikt,	effektivt	och	hanterbart	så	har	4	
sakområden valts ut som tillsammans täcker samtliga 16 
nationella	miljö-kvalitetsmål.	De	fyra	områdena	är;	klimat	
och luft, den bebyggda miljön, levande vatten samt natur 
och	mångfald.	Arbetet	med	att	sammanställa	nyckeltal	
och	modeller	för	att	följa	upp	miljöplanen	har	påbörjats	
under	året.	

Miljöplanen	för	Gällivare	kommun	är	ett	styrande	doku-
ment	för	vad	det	strategiska	miljöarbetet	ska	innehålla.	
Planen	bygger	på	det	strategiska	mål	som	är	formulerat	
i	kommunfullmäktiges	styrkort.	De	delmål	som	anges	i	
planen	ska	brytas	ner	i	nämndernas	och	verksamheter-
nas	arbete.	Miljöplanens	mål	är	att	samtliga	nämnder	och	
verksamheter	ska	anamma	ett	miljöfokus	i	sin	planering	
och	i	sitt	utförande.	

Jämställdhet
Arbetet med jämställdhetsintegrationen har fortsatt 
under	perioden.	Kommunstyrelsen	har	tagit	beslut	om	
en	handlingsplan	för	jämställdhet	i	Gällivare	kommun.	
De	mål	som	anges	i	planen	ska	brytas	ner	i	nämndernas	
och verksamheternas arbete med styrkort, verksamhets-
planer	och	handlingsplaner.	Åtgärder	och	insatser	ska	
inarbetas	i	befintliga	handlingsplaner	inom	respektive	
förvaltningar,	enheter	och	arbetsplatser.

Även	en	utbildningsplan	för	jämställdhetsintegreringen	
gällande medarbetare inom kommunen har tagits fram 
under	2014.	
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Tillväxt och utveckling

Den samlade bedömningen av perspektivet tillväxt och utveckling är att målen är delvis uppfyllda.

Tillväxt och utveckling
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 4. God planering, 
bebyggelse, boende, 
infrastruktur och 
kommunikationer. 

 

5. Befolkningsökning 
med en positiv 
inflyttning.  

 

 6. Gällivare ska 
upplevas som en 
företagsvänlig kommun. 

 

 7. En av Sveriges 
ledande vinterorter. 

 4.1 Byggande sker utifrån 
kommunala 
strategidokumenten (ÖP, 
FÖP eller utvecklingsplaner).  
 

 4.2 Utarbetade 
exploateringsavtal ska öka.        
 

5.1 Befolkningsstatistik, 
inflyttade-utflyttade, 
befolkningstillväxt. 

 

 6.1 Företagsnöjdheten 
ökar. 
 

 7.1 Turismnäringens 
omsättning ökar. 

 

 7.2 Antalet 
vinteraktiviteter ökar. 

 4.1 All detaljplanering av nya 
områden har utgått från de 
kommunala strategidokumenten. 
 

 4.2 Antalet exploateringsavtal 
och markanvisningsavtal har ökat 
under perioden.    
 

 5.1 Befolkningsmängden 
minskade med 108 person till 
18 231 st under perioden. 
Andelen inflyttare minskade med 
28 st. 

 
 6.1 Svenskt näringslivs 

företagsranking: Förbättrat 
kommunens plats från 244 (april 
2013) till plats 233 (april 2014). 
Nästa INSIKTS-mätning sker 
2015.  

 
 7.1 Turismnäringens omsättning 

har minskat från 244 miljoner kr 
till 241 miljoner kr. Antal 
gästnätter har ökat med 12 000 
st från 2012 till 2013. Resultat 
2014 redovisas våren 2015.  

 
 7.2 Ingen samlad redovisning 

finns tillgänglig.   
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Gällivare har Sveriges uthålligaste tillväxt
Gällivare	placerar	sig	som	nummer	ett	av	Sveriges	kommuner	
när	det	gäller	uthållig	tillväxt	enligt	UC	och	Företagarnas	lista	
över	årets	företagarkommuner.

Det	är	kreditupplysningsföretaget	UC	som	genomför	undersök-
ningen	tillsammans	med	Företagarna	och	den	bygger	på	data	
från företagens kreditvärdighet, resultat, omsättning och antalet 
aktiebolag	i	kommunen.	Det	är	bara	företag	som	har	en	omsätt-
ning	på	minst	100	000	kronor	eller	max	en	miljard	per	år	som	
får	delta	i	undersökningen.

Svenskt näringslivs företagsranking
Gällivare	har	klättrat	11	placeringar	i	Svenskt	näringslivs	
företagsranking	från	plats	244	till	plats	233.	Svenskt	Näringsliv	
definierar	företagsklimatet	som	summan	av	de	attityder,	regler,	
institutioner	och	kunskaper	som	möter	företagaren	i	vardagen.	

Näringslivsundersökningen	är	uppbyggd	i	två	delar,	den	ena	
delen	kan	påverkas	av	kommunens	löpande	arbete.	Den	andra	
delen	är	svårare	att	påverka.	Frågor	som	förutsättningar	för	
orten	t.ex.	avstånd,	transportmöjligheter,	utbildningsnivå	med	
mera	är	svårt	att	göra	något	åt	för	kommunen.	Placeringen	i	
rankingen	påverkas	även	av	hur	det	går	i	andra	kommuner.

Besöksnäringen/turism
Gällivare har sju hotell, men dessa måste betraktas som små 
eftersom	det	totalt	finns	218	rum	och	402	bäddar	på	dessa	sju.	
Stugbyar	och	vandrarhem	har	tillsammans	cirka	400	bäddar.	
De	fem	campingplatserna	har	totalt	500	platser.	Grand	Hotel	
Lapland	bygger	ut	antalet	rum	till	totalt	200	stycken	som	ska	
vara	klar	under	2015.	Dundret	renoverar	både	hotelldelen	och	
restaurangen.	

Den kraftiga tillväxten i Gällivare gör att underleverantörer till 
framförallt	gruvnäringen	upptar	stora	delar	av	bäddkapaciteten	
vilket minskar antalet tillgängliga bäddar för turister som vill 
besöka	kommunen.	

Turismen	är	en	av	Gällivare	kommuns	prioriterade	områden,	
kommunen stödjer evenemang och verksamheter som Tomtar-
nas	Vinterspel,	SportEvents	arbete	med	vintersportort,	Arctic	
Balloon	Adventure	etc.	Besöksnäringen	genom	sitt	eget	bolag	
Visit	Gellivare	Lapland	driver	Turistbyrån	på	koncession	åt	kom-
munen,	som	är	aktiv,	medfinansierar	och	stödjer	utvecklingen	
regionalt	genom	Swedish	Lapland.	Kommunen	deltar	även	i	
utvecklingen	av	världsarvet	Laponia	och	dess	besöksnoder.

Turismnäringen har minskat något efter rekordåret 2012, trots 
ökat	antal	övernattningar.	Gästerna	spenderade	mindre	per	
person	och	dygn	under	2013	vilket	leder	till	att	turistomsätt-
ningen	minskat	under	2013.	Uppgifterna	om	turismnäringen	
släpar	efter	och	redovisas	i	maj	året	efter	det	undersökta	året.	
Uppgifterna	om	turismnäringen	för	2014	redovisas	i	maj	2015.

Tillväxt och utveckling
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Intern effektivitet

Intern effektivitet 

Den samlade bedömningen av perspektivet Intern effektivitet är att målen är delvis uppfyllda.

Processorienterad organisation
För att framgångsrikt leda och driva en organisation är det 
nödvändigt	att	den	styrs	på	ett	systematiskt	och	synligt	sätt.	
Gällivare	kommun	har	en	processorienterad	organisation	där	
ständigt	förbättrade	arbetsflöden	ger	bättre	förutsättningar	att	
styra	och	leda	organisationen.	

Genom	att	utgå	från	processer	snarare	än	vår	organisation	när	
vi analyserar vad som behöver utvecklas bygger vi in helhets-
tänkande	och	kundfokus.	

Gällivare	kommun	utgår	ifrån	en	gemensam	processkarta	som	
alla	verksamheter	ska	beskriva	sina	processer	inom.	En	större	
översyn	av	kommunens	ledningsprocesser	har	gjorts	under	
året.	Arbetet	med	processer	har	kommit	olika	långt	inom	kom-
munens	verksamheter.	

Socialförvaltningen	har	beskrivit	alla	huvudflöden	och	har	där-
med	kommit	längst	i	arbetet.	
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 8. Rätt service till 
rätt kostnad till 
medborgarna. 
 

 9. Nyttja 
samhällsomvandlingen 
för att öka 
effektiviteten. 

 8.1 Kvalitetssäkrade 
processer ökar. 
 

 9.1 Lokalytorna minskar. 
 

 9.2 
Förvaltningsövergripande 
projekt som ger nytta till 
medborgaren ökar. 
 

 9.3 Gemensamma 
marknadsföringsinsatser 
ökar. 

 8.1 En större översyn av 
verksamhetsplaneringsprocessen 
pågår. Rekryteringsprocessen, 
översiktsplanens och fördjupade 
översiktsplanens process har 
kvalitetssäkrats under perioden.  
 

 9.1 Uppgifter om lokalytor har 
inte detaljredovisats under 
perioden. 

 
 9.2 Antalet  

förvaltningsövergripande projekt 
med samhällsbyggnads-
förvaltningen som samordnare 
har ökat.  
 

 9.3 Antalet gemensamma 
marknadsföringsinsatser mellan 
enheter, förvaltningar och 
näringsliv ökar. Främst för att 
marknadsföra Gällivare som en 
attraktiv ort för inflyttning och 
företagsetablering.  
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Intern effektivitet

Handläggningstider för bygglov
Handläggningstiderna	vid	ansökan	om	bygglov	i	Gällivare	kom-
mun	har	förbättrats	avsevärt.	Under	2014	har	handläggningsti-
derna i snitt varit cirka 6 dagar i jämförelse med cirka 60 dagar 
under	samma	period	2013.	

Handläggningstiden för bygglov snitt/ dagar/ 
2013/2014

Det är nu möjligt att göra bygglovsansökningar via Gällivare 
kommuns	hemsida	www.gallivare.se.	Det	är	ett	enklare	och	
snabbare sätt enbart med digitala handlingar i jämförelse med 
det tidigare där handlingarna fylldes i av den sökande och 
postades	till	byggnadskontoret,	där	de	ofta	fick	vända	tillbaka	
till	avsändaren	för	att	korrigeras	och	kompletteras.

Skolstrukturutredning
Under	våren	2014	påbörjades	en	skolstrukturutredning	för	att	
få	fram	förslag	på	en	hållbar,	långsiktig	förskole-	och	grund-
skolestruktur som inkluderar samtliga skolor och förskolor i 
Gällivare	kommun.	Utredningen	är	föranledd	av	förändringar	i	
skolans	uppdrag	för	hur	verksamheterna	bör	organiseras,	nya	
nationella	krav	på	pedagogiska	miljöer	och	lärverktyg,	föränd-
ringar	i	elevunderlaget,	samt	i	den	pågående	samhällsomvand-
lingen.	En	nulägesanalys	över	förskole-	och	skolverksamhe-
terna	i	kommunen	är	framtagen.

Förslagen	på	framtida	skolstruktur	ska	innehålla	ekonomiska,	
kvalitetsmässiga	och	lokalmässiga	konsekvenser.	Skolstruktur-
utredningen beräknas vara avslutad i mars 2015 då förslagen 
presenteras	för	politiken.

Infrastruktur
Infrastruktursatsningen	som	påbörjats	är	viktig	och	nödvändig	
för	att	uppnå	ett	attraktivt	Gällivare	med	en	god	standard	på	
Vatten	och	avlopp,	gator	och	grönområden.	Vattenförsörjningen	
är nu långsiktigt säkerställd genom att grundvattentäkten till-
förts	två	nya	brunnar.	

Ett nytt system för mottagning av felanmälan har införts som 
medger en effektivare och säkrare handläggning av inkomna 
ärenden, samtidigt som systemet ger en mer tydlig och sam-
manhållen	bild	över	var	åtgärder	ska	prioriteras	i	infrastruktu-
ren.
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Medarbetare
Medarbetare

Den samlade bedömningen av perspektivet Medarbetare är att målen är delvis uppfyllda.

Värdegrund
All	verksamhet	ska	vila	på	kommunens	gemensamma	
värdegrund,	som	består	av	följande	fyra	ledord	–	Mång-
fald,	Effektivitet,	Nyskapande	och	Attraktivitet.	

Varje	förvaltning	och	enhet	förväntas	arbeta	aktivt	så	att	
värdegrunden	genomsyrar	samtliga	aktiviteter	i	respek-
tive	verksamheter.	

Anställningar
81,9	procent	av	de	tillsvidareanställda	medarbetarna	är	
kvinnor	vilket	är	en	minskning	med	0,4	procentenheter	
sedan	2013.	Antalet	tillsvidareanställda	i	Gällivare	kom-
mun	har	minskat	jämfört	med	2013.	
I	december	2014	hade	235	personer	en	tidsbegränsad	
anställning	med	månadslön,	en	ökning	med	13	personer	
jämfört	med	2013.	Timanställda	medarbetare	har	under	
året arbetat i en utsträckning som motsvarar 181 årsar-
betare.	2014	hade	Gällivare	kommun	totalt	1775	årsar-
betare.	en	ökning	med	22	årsarbetare	jämfört	med	2013.				

Tillsvidareanställda- 
31/12 2012 2013 2014 
Kvinnor 1 171 1 174  1 159 
Män 256  253 257 
Totalt 1 427 1 427 1 416 
Omräknat till 
årsarbetare 2012 2013 2014 
Kommunledningskontor 98  86 81 
Samhällsbyggnad - 3 10 
Miljö och bygg -  11 13 
Service och teknik 165  158 160 
Barn- utbildning & Kultur 398  398 390 
Socialförvaltning 716  727 721 
Totalt 1 377  1 383 1 375 
*Med årsarbetare avses del- och heltidsanställningar 
omräknat till heltider       
Tidsbegränsat anställda 
31/12 2012 2013 2014 
Personer 249 222  235 
Årsarbetare 225  206 219 
Timanställda under hela 
2014 2012 2013 2014 
Årsarbetare 138  164 181 
*Med årsarbetare avses del- och heltidsanställningar 
omräknat till heltider       
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 10. Nöjda och 
motiverade  
medarbetare. 
 

 11. Säkra och 
utveckla 
kompetensförsörjningen. 

*10.1 Medarbetarindex 

ökar. 
 

 10.2 Minskat sjuktal. 
 

 11.1 Kvalitetssäkra 
rekryteringsprocessen. 
 

 11.2  Genomförda 
åtgärder enligt riktlinjer för 
kompetens- och 
personalförsörjning. 
 

 11.3 Utvecklingsåtgärder 
inom LKF ökar. 

 10.1 Ingen undersökning under 
2014. Nästa undersökning 
hösten 2015.  
 

 10.2 Sjukfrånvaron har ökat från 
7,1 % till 7,4 % under perioden. 

 
 11.1 Rekryteringsprocessen är 

kvalitetssäkrad.  
 

 11.2 Program för chefsutveckling 
har startat. Seminarium om 
kompetensförsörjning 
genomförs för alla chefer under 
hösten 2014. 
 

 11.3 Genomfört inventering av 
förvaltningarnas behov av 
utbildningar som kan vara 
lämpliga att genomföra genom 
LKF. Personalenheten lämnar 
även en årlig prognos över 
pensionsavgångar till LKF. 
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Medarbetare

Deltidsanställda och sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidare-
anställda	är	97,1	procent	och	har	ökat	med	0,2	procent-
enheter	sedan	2013.	

10 % av alla tillsvidareanställda kvinnor arbetar deltid 
och	5	%	av	alla	tillsvidareanställda	män	arbetar	deltid.
Detta innebär oförändrat antal kvinnor som arbetar deltid 
och	en	minskning	med	en	procentenhet	för	männen.

Ålderstruktur och pensionsavgångar
De kommunala förvaltningarna i Gällivare kommer att 
stå	inför	ett	stort	antal	pensionsavgångar	de	närmaste	
10 åren eftersom det idag är 796 av 1 416 medarbetare 
som	är	över	50	år.	42	personer	avgick	med	ålderspen-
sion	under	2014.

Totalt	beräknas	437	personer	i	kommunens	samtliga	
förvaltningar	att	gå	i	pension	under	perioden	2014-2023.	

Flest	antal	pensionsavgångar	fram	till	år	2023	kommer	
socialförvaltningen	ha	med	191	personer	följt	av	barn-,	
utbildning-	och	kulturförvaltningen	med	154	personer.	
Gemensam administration (Kommunledningskontoret) 

har	störst	andel	pensionsavgångar	i	förhållande	till
antal	anställda,	45	procent	av	dagens	tillsvidareanställda	
kommer	att	gå	i	pension	de	närmaste	10	åren.	Bland	
enskilda	yrkeskategorier	kan	nämnas	att	44	procent	av	
specialpedagogerna	kommer	att	gå	i	pension	de	när-
maste	10	åren.	Detta	samtidigt	som	barn-	och	elevkul-
larna	beräknas	öka	under	tidsperioden.		

Kompetensförsörjning
En	plan	för	övergripande	arbete	med	strategisk	kom-
petensförsörjning	har	presenterats	för	kommunens	
ledningsgrupp.	Chefsutvecklingsprogrammet	är	i	gång	
sedan	mars	2014	och	är	kontinuerligt	återkommande.

Kommunen har deltagit vid den årliga hemvändardagen 
i	syfte	att	presentera	kommunens	rekryteringsbehov	och	
visa	på	möjligheter	för	hemvändare.

Medarbetarundersökningen- åtgärder
Som	ett	led	i	uppföljning	av	den	medarbetarenkät	som	
gjordes hösten 2013 genomfördes under året ett antal 
föreläsningar för alla medarbetare och seminarier för 
chefer	med	fokus	på	kommunikation	och	mångfald.	

Ett	särskilt	projekt	för	att	fånga	upp	yngre	medarbetares	
syn	på	vad	som	kännetecknar	en	attraktiv	arbetsgivare	
har	startats.	Projektet	genomförs	som	workshops	med	
målsättning att få fram idéer och förslag om hur kommu-
nen	kan	stärka	sin	roll	som	attraktiv	arbetsgivare.

Löner
2014	var	kvinnors	medellön	i	procent	av	männens	90,7	
procent	jämfört	med	91,0	procent	2013.	Gällivare	kom-
mun gör lönekartläggningar med stöd av MIA (Marknad 
Individ	och	Arbete).	I	den	analys	som	genomfördes	2014	
såg arbetsgivaren inte några osakliga löneskillnader som 
beror	på	kön	inom	de	olika	yrkesgrupperna.	
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Medarbetare
Sjuk och friskredovisning
Sjukfrånvaron	i	Gällivare	kommun	har	ökat	med	0,7	pro-
centenheter	från	2012	till	2014.	Denna	ökning	är	lägre	
än	för	riket	där	ökningen	är	2,0	procentenheter	(från	
8,6	till	10,6	procent).	För	Norrbottens	län	är	ökningen	
2,1	procentenheter	(från	8,7	till	10,8	procent).	(Källa:	
Försäkrings-kassans	statistik	–	Sjuktalet	efter	kommun	
och ålder 2001-)

Från 2012 till 2014 är den största ökningen av sjukfrån-
varon	för	medarbetare	mellan	30-49	år.	För	åldersgrup-
pen	upp	till	29	år	har	sjukfrånvaron	minskat.	Under	
samma tid har kvinnornas sjukfrånvaro ökat och män-
nens	har	minskat.	

Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie 
arbetstid (alla månadsavlönade).

Sjukfrånvaro i % av 
ordinarie arbetstid  2012 2013 2014 
Total sjukfrånvaro 6,7 7,1  7,4 
Varav långtidsjukfrånvaro* 36,0 36,6  38,4 
Upp till 29 år 5,3 5,8  4,6 
30- 49 år 6,3  7,1 7,5 
Över 50 år 7,2  7,3 7,8 
Kvinnor 7,0  7,7 8,1 
Män 5,4  4,5 4,4 
*Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under 
en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.   
  
Sjukfrånvaro per       
förvaltning (%) 2012 2013 2014 
Kommunledningskontor 4,2 2,6  3,4 
Service och teknik 4,4  5,3 4,2 
Barn- utbildning & Kultur 5,0  5,1 6,0 
Socialförvaltning 8,6  9,3 9,5 
Sjukfrånvaro redovisas ej på förvaltningar med färre än 
20 anställda.       
  

Frisktal 2012 2013 2014 
0 sjukdagar 33,3 34,4 39,7 
    
Totalt 0-7 sjukdagar 58,5 62,3 64,2 
  
Med	frisktal	menas	hur	många	procent	av	de	tillsvidare-	
och tidsbegränsat anställda med månadslön som haft 
högst	7	sjukdagar	under	2014.	Frisktalet	har	ökat	med	
1,9	procentenheter.	Förändringen	innebär	att	det	är	fler	
medarbetare som haft bara 0-7 sjukdagar under 2014 
jämfört	med	2013.	

Under	2014	har	ett	projekt	kring	korttidsfrånvaro	genom-
förts.	Medarbetare	med	hög	korttidsfrånvaro	har	med-
verkat	i	hälsogrupper	som	genomförts	i	samarbete	med	
företagshälsan.	Hälsogrupperna	syftar	till	att	ge	kunskap	
om	livsstilsfrågor	och	verktyg	för	att	bygga	upp	sin	hälsa.	
Totalt	har	5	grupper	varit	igång	under	2014.	Utvärdering	
av	projektet	pågår.	Förutom	detta	har	en	frivillig	vikt-
minskningsgrupp	genomförts.

Hälsofrämjande aktiviteter och friskvård 
Gällivare kommun har erbjudit alla medarbetare en före-
läsningsserie	med	fem	olika	teman	om	hälsa	och	livsstil.

Det	finns	120	hälsoinspiratörer	fördelat	på	nästa	alla	
arbetsplatser.	Under	2014	har	hälsoinspiratörerna	haft	
fyra halvdagsträffar med temat Systematiskt arbetsgläd-
jearbete.

De	personalförmåner	som	nyttjas	och	uppskattas	mest	är	
friskvårdstimmen,	trivselpengen	300-kronan	samt	gratis	
bad	och	styrketräning.	Den	årliga	personalfesten	hölls	
i	december.	Fritidsföreningen	GKFF	har	startat	många	
nya	och	olika	aktivitetet	med	ökat	antal	deltagare.	Enligt	
medarbetarenkäten	har	nöjdheten	med	GKFF	ökat.
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Den samlade bedömningen av perspektivet Ekonomi är att målen är delvis uppfyllda.

  E
ko

no
m

i 

 

12. God hushållning 
som skapar utrymme 
för utveckling. 

Verksamhetens styrtal:   

 12.1 Avgifterna inom de 
affärsdrivande 
verksamheterna ska vara 100 
% själfinansierade. 

 

 12.2 Kostnaderna för 
sjukfrånvaron minskar. 
 

 12.3 Täckningsgraden för 
skattefinansierad verksamhet 
ökar. 

 

Finansiella styrtal: 

 12.4  Riktlinjerna för god 
ekonomisk hushållning 
gällande 
resultatutjämningsreserven 
ska följas.  

  

 12.5 Resultatet ska minst 
motsvara 0,5 % av skatter och 
bidrag. 
 

 12.6 Finansieringen av 
investeringar ska över en 
rullande femårsperiod ske 
med egna medel. 
Verksamhets-mässiga och/ 
eller ekonomiskt lönsamma 
investeringar kan finansieras 
med lånade medel.  
 

 12.7 Oförändrad 
utdebitering av 
kommunalskatt under 
planperioden. 
 

 12.8 Avsättningar till 
pensionskapitalplaceringar på 
minst 6 mkr. 

 

 12.1 Uppfyllt, avgifterna är till 
100% självfinansierade.  
 

 12.2 Kostnaden för sjukfrånvaro 
har stigit med 1,4 Mkr sedan 2013 
vilket är en ökning från 2,03 % till 
2,10% i förhållande till total lön. 

 
 12.3 Täckningsgraden minskar 

inom alla nämnders områden. 
Vård och omsorg: 12,7% till 12,0% 

Skolbarnomsorg:   16,2% till 15,5% 
Sim- och sporthallar: 41% till 41% 
 
 12.4 Riktlinjerna har följts under 

perioden.  
 

 12.5 Resultatet uppgick till 45 %.   
 

 12.6 Inga lån är upptagna. 
 

 12.7 Oförändrad utdebitering  
       22,55 kr/ skattekrona 

 

 12.8 Placeringar har genomförts i 
enlighet med 
pensionskapitalplaceringspolicyn.  
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Kommunernas resultat 2014
Det	preliminära	resultatet	enligt	scb.se	för	Sveriges	kom-
muner	uppgår	till	443	kronor	per	medborgare	vilket	inne-
bär 0,9 % av skatte- och bidragsintäkter, för Norrbottens 
kommuner	är	siffran	-	141	kr	per	medborgare	eller	-0,2	%	
av	skatte-	och	bidragsintäkter.	(	källa:	scb.se).

Årets resultat
Gällivare	kommun	redovisar	för	2014	ett	positivt	ekono-
miskt resultat om 464,6 Mkr, detta motsvarar ca 45 % av 
totala	skatteintäkter	och	25	481	kr/invånare.	Kommunen	
har	därmed	haft	positiva	resultat	13	år	i	följd,	varav	detta	
årets	resultat	är	det	högsta	under	den	perioden.	

Jämfört med budget är det redovisade resultatet 460 Mkr 
högre.	Nettoredovisade	realisationsvinster,	vilka	avräknas	
vid	balanskravsutredningen,	uppgår	till	totalt	444	MKR.	

Resultatet	har	påverkats	av	jämförelsestörande	intäkter	
och	kostnader.	Nettot	av	dessa	poster	uppgår	till	totalt	
464,2	Mkr.	Framför	allt	är	det	ersättningar	från	LKAB		om	
totalt	466,4	Mkr,	och	utrangeringar	kopplade	till	dessa	
om	totalt	15,1	Mkr.	Övriga	jämförelsestörande	poster	
avser	försäljningar	av	försålda	tomträtter.	Totalt	sett	skulle	
resultatet	utan	jämförelsestörande	poster	ha	uppgått	till	ca	
0,35 Mkr eller 0,03 % av totala skatte- och bidragsintäk-
ter.	Detta	beaktat	ger	en	annan	bild	av	de	senaste	årens	
resultat.

Nämndernas/ styrelsernas avvikelse
Kommunstyrelsens över¬skott beror bland annat 
på	att	anvisade	medel	för	utredningar	inom	
samhällsomvandlingen inte har för¬brukats eftersom 
utredningarna	endast	är	i	ett	inle¬dande	skede.	Överskott	
har	uppstått	även	inom	kommunledningskontorets	
enheter.	Överskotten	beror	till	största	delen	på	vakanta	
tjänster	samt	ej	fullbordade	rekryteringar.	IT-enheten	
redovisar	underskott	delvis	beroende	på	betydande	
merkostnader med anledning av förnyelse av avtalet för 
licensavgifter.

Budgetavvikelse 
nämnder/ styrelser 
 (tkr) 

Budget 
Progn 
avvik.   Avvik. 

2014 Aug Dec 
Kommunfullmäktige 1 340 0 220  
Revision 1 535 0 163  
Valnämnd 784 0 -363  
Överförmyndarnämnd 1 230 0 9  
Kommunstyrelse 82 745 151 2 024 
Miljö och byggnämnd 4 430 423 1 675 
Lapplands 
kommunalförbund 96 245 0 370 
Service- o 
Tekniknämnd 
skattefin. Verksamh. 90 274 -1 700  595 
Service- o 
Tekniknämnd 
affärsverksamhet 0 0 0 
Barn-, utbildning- och 
kulturnämnd 271 359 -3 135 690 
Socialnämnd* 441 448 -1 000       -3 740 
Kommungemensamma 
kostn. 10 895 464 520 451 987 
Avskrivningar 50 668 6 127 5 039 
Avvikelser 
nämnder/styrelse 1 052 953 465 386 458 669 
Finans -3 900 7 658 11 431 
Skatter statsbidrag -1 044 557 2 873 -1 052  

Årets resultat 4 496 475 917     469 047 
  
Miljö	och	byggnämndens	positiva	resultatet	beror	på	
ökade	intäkter		i	bygglovsprocessen	p.g.a.	snabb	ärende	
handläggning.	Effektivare	miljötillsyn	gav	ökade	intäkter	
och effektivisering av stadsarkitekttjänsten 

Service- och tekniknämnden gör ett mindre överskott 
vilket	främst	beror	på	att	sysselsättningsenheten	
genom eget framgångrikt arbete och det allmänna 
marknadsläget, underutnyttjade budgeterade 
lönebidragsmedel.	
Positiva	iakttagelser	i	driftbudgeten	är	att	flyget	lyckats	
balansera	upp	de	förlorade	statliga	intäkterna	med	
ökade	kommersiella	intäkter.	Fortsatt	är	ändå	bilden	
av driftkostnaderna vid förvaltningen den att Gata/
park	och	Fastighet	kontinuerligt	tvingas	nedprioritera	
det långsiktiga underhållet av vår infrastruktur för att ge 
utrymme	till	akuta	åtgärder.

Barn- utbildning- och kulturnämndens redovisar ett 
överskott	på	690	tkr.	Detta	beror	på	ökade	intäkter	i	
form av barnomsorgsavgifter, lägre kostnader avseende 
nämnd	samt	överskott	från	måltider.	För	år	2014	har	
BUoK	fått	ett	tillskott	på	4	000	tkr	från	LKAB	för	ökade	
merkostnader i samband med bibehållen struktur i östra 
Malmberget.
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Socialnämnden	redovisar	ett	underskott	på	3,7	Mkr.	
Underskottet	beror	främst	på	det	svåra	rekryteringsläget	
under	sommarperioden	med	höga	övertidskostnader	
som	följd.	En	betydande	del	av	underskottet	beror	även	
på	Allmänna	bestämmelsers	höjningar	av	OB-	tillägget.	

Under årets sista månader har en oväntad ökning skett 
av	utskrivningsklara	patienter,	vilket	också	bidragit	till	ett	
stort	underskott.	På	grund	av	byte	av	debiteringssystem	
för	avgifter	har	en	månads	intäkter	framflyttats	vilket	
också	påverkar	resultatet	2014.

Kommungemensamma kostnader står för den 
största	avvikelsen.	Ersättningar	från	LKAB	för	
sammarbetsavtalet om 446 Mkr gör att avvikelsen blir så 
pass	hög.

Finansnetto
Finansnettot,	dvs	skillnaden	mellan	finansiella	
kostnader	och	intäkter	uppgick	2014	till	15,3	Mkr.	Det	
är åttonde året i följd som kommunen redovisade ett 
positivt	finansnetto.	Detta	är	ca	11,4	Mkr	bättre	än	
budgeterat, varav huvudelen (8,7 Mkr) avser utdelning 
och	realiserade	vinster	i	pensionskapitalplaceringarna	
samt	avkastning	från	placeringen	av	erhållna	medel	för	
samarbetsavtalet	med	LKAB	(2,7	Mkr)

Skatte- och bidragsintäkter
Kommunens	skatte-	och	bidragsintäkter	uppgår	2014	till	
1	044	Mkr.	Dessa	har	ökat	med	13	Mkr	mellan	år	2013	
och	2014.	Denna	ökning	är	1,1	Mkr	lägre	än	budgeterat.

Känslighetsanalys
Förändring      Kostnad/intäkt (Mkr)
Förändrad utdebitering, 1 Kr  +/- 45,5
Generella stasbidrag, 1 %    +/- 1,1
Löneförändring	med	1%		 	 +/-	7,4
Ränteförändring, 1%   +/- 6,0
Befolkningsförändring, 
100 invånare    +/- 5,7

Balanskravsresultat och reserveringar till
resultatutjämningsreserv
Om	det	inte	finns	synnerliga	skäl	till	varför	kommunen	
gjort ett negativt balanskravsresultat måste kommunen 
återställa	detta	inom	tre	år.	Nedanstående	tabell	visar	
årets balanskravsresultat inklusive reservering till 
Resultatutjämningsreserv.

Avstämning mot kommunallagens balanskrav Mkr 
  Ack 2014 2013 2012 
Årets resultat 

 
465 82 33 

Avgår samtliga 
realisationsvinster 

 
-444 -5 -2 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

 
21 77 32 

Avsättningar för 
omstruktureringar  -14 0 0 0 
Återföring av 
omstruktureringar 2 0 0 0 
Medel till 
resultatutjämningsreserv -25 0   -25       0 
Medel från 
resultatutjämningsreserv 0 0     
Avsättning till pensionsreserv -194 0 -52 -32 
Synnerliga skäl enl KL 8 kap 
5§ 0 0 0 0 
Årets balanskravsresultat 

 
21 0 0 

Balanskravsunderskott från 
tidigare år 

 
0 0 0 

Summa       0 21 0 0 
Balanskravsresultat att 
reglera  0 0 0 0 
  

Eget kapital
Det	egna	kapitalet	ökade	med	464,6	Mkr	och	uppgår	
till	1	293,1	Mkr.	Rörelsekapitalet,	ökade	med	472,1	Mkr	
(325	%)	och	anläggningskapitalet	minskade	med	7,6	Mkr	
(-1,1	%).

Totala förpliktelser
Kommunen	har	sedan	2011	ingen	låneskuld.	
Borgensåtaganden	uppgår	till	982,8	Mkr,	vilket	är	en	
minskning	med	16	Mkr	sedan	2013.	Pensionsåtagandet	
inklusive	löneskatt	uppgår	till	712,4	Mkr,	medräknat	
pensioner	intjänade	före	1998,	som	bokförs	som	
ansvarsförbindelse, detta är en minskning med 26,9 Mkr 
sedan	2013.
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Investeringar
Kommunen	har	investerat	70,2	Mkr	under	året.	Budgeten	
för	investeringar	uppgick	till	181	Mkr	,	vilket	innebär	att	
39	%	av	budgeten	har	upparbetats.	Sammantaget	har	
sena beslut om investeringsmedel i kombination med 
ökande	priser	gett	en	försening	på	flera	projekt.	Flera	
av	årets	planerade	projekt	kom	igång	sent	under	hösten	
och	bedöms	bli	klara	till	sommaren	2015.	Den	stora	
skillnaden	i	upparbetade	medel	jämfört	med	fjolåret	beror	
på	att	de	stora	projekten	uppgradering	av	flygplatsen	och	
infrastruktursatsning	område	A	skjutits	framåt.	

De största investeringsutgifterna under året
Uppgradering	av	inflygningsutrustning	på	Lapland	Airport	
pågår.	

På	Hellnerstadion	pågår	bygget	av	en	ny	
stadionbyggnad,	klar	sommaren	2015.	

Multiarenan	vid	Malmstaskolan	är	uppförd	och	invigd	i	
september.

Ombyggnation av järnvägsstationen till nytt Resecentrum 
är	klar	och	invigning	skedde	i	oktober.	

En	förstärkning	och	uppgradering	av	VA	-	systemet	på	
Andra	Sidan	har	slutförts	under	sommaren.	

Utbyggnaden av Kavahedens återvinningscentral är 
slutförd	och	nyinvigning	skedde	i	oktober.	

Avveckling av fastigheterna vid Brushanen och 
Kommunalhemmet	är	slutförda.	

Hockeyrinken	på	Sjöparkskolan	har	färdigställts	och	
invigdes	i	december.

Markförvärv	och	exploateringsprojekt	kopplade	till	
samhällsomvandlingen.

Kommunens bruttoinvesteringsutgifter fördelar sig enligt 
tabellen	nedan	för	2014.

(Tkr)   
Grupp Grupp indelad Summa 
AFFÄRSVERKSAMHET 

 

 
ENERGI, VATTEN OCH AVFALL 13 766 

 
KOMMUNIKATION 6 256 

 
NÄRINGSLIV OCH BOSTÄDER 3 853 

 
AVFALLSHANTERING 3 538 

FRITID OCH KULTUR 
 

 

FRITIDSANLÄGGNINGAR OCH 
FRITIDSVERKSAMHET 11 549 

 
BIBLIOTEKSVERKSAMHET 50 

PEDAGOGISK VERKSAMHET 
 

 
GRUNDSKOLA 7 739 

VÅRD OCH OMSORG 
 

 
VÅRD OCH OMSORG 7 238 

INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M 
 

 
Fysisk och teknisk planering 11 457 

 
GATOR OCH VÄGAR 3 448 

 
RÄDDNINGSTJÄNST 654 

 
MILJÖ- OCH BYGG 429 

 
Regl./saneringsfastighet 92 

Övrigt 
 

 
KOMMUNLEDNINGSKONTOR 151 

Totalsumma 70 220 
  

Likviditet
Likviditeten	har	ökat	med	482,2	Mkr	under	året.	
Likviditetsöverskottet	från	verksamheterna	(resultat	exkl.	
ej	likviditetspåverkande	poster)	uppgick	till	513,4	Mkr.	
Nettoinvesteringarna	minskade	från	112,1	till	58,1	Mkr.	
Anläggningstillgångar såldes för 13,3 Mkr, resterande 
del av likviditetsförändringen stod ändringar i kortfristiga 
skulder	och	fordringar	för.

26
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Pensionskapitalplaceringar
Sedan	år	1998	har	kapitalplaceringar	gjorts	för	
att	försäkra	tillgången	på	kapital	för	framtida	
pensionsutbetalningar	under	de	år	då	dessa	
utbetalningar annars skulle komma att utgöra en för 
stor	belastning	på	den	kommunala	verksamheten.	
2014	ökade	portföljen	i	värde	med	ca	13,9	Mkr.	Detta	
motsvarar	en	avkastning	på	8,4	%	vilket	var	5,0	
procentenheter	lägre	än	index.	Den	största	bidragande	
orsaken	till	portföljens	underavkastning	var	urvalet	av	
aktier	som	har	gjorts	av	förvaltarna	inom	aktieportföljen.	
Aktieurvalet har bland annat lett till väsentlig undervikt 
i den amerikanska marknaden och därmed undervikt 
i USD och det är där de största negativa avvikelserna 
går	att	finna.	Sedan	start	har	den	totala	portföljen	
givit	en	årlig	avkastning	på	5,6	procent	vilket	är	0,1	
procentenheter	lägre	än	portföljens	jämförelseindex.	Det	
bokförda	värdet	på	portföljen	uppgår	2014	till	143,8	Mkr	
och	marknadsvärdet	uppgår	till	179,4	Mkr.

Tillgångsslag och avkastning för förvaltade 
pensionsmedel
Gällivare	kommun	har	fr.o.m.	år	1998	t	o	m	år	2014	
gjort	pensionskapitalplaceringar,	om	nominellt	103,7	
Mkr,	för	att	möta	framtida	utbetalningar	av	pensioner.	
Värdeökningen	sedan	uppföljningens	start	uppgår	till	
75,9	Mkr.

Placeringarnas fördelning och avkastning 2014-
12-31

Tryggande av pensionsförpliktelser genom 
försäkring
Under åren 2004 t o m år 2014 har förmånsbestämda 
delar	av	pensionsavtalen	bortförsäkrats,	för	vilket	
premier	till	ett	sammanlagt	belopp	om	50	Mkr	erlagts.	
Premier	för	2014	uppgick	till	4,1	Mkr

Pensionsförpliktelser och pensionsmedel,  
inkl latent löneskatt,Mkr

  2014 2013 2012 2011 2010
Pensionsför-
pliktelse	i	bal-
ansräkningen 25 23 21 17 18

Pensionsför-
pliktelse	som	
ansvars-
förbindelse 687 693 675 667 599

Summa 
pensionsför-
pliktelser 712 716 697 684 617

Finansiella 
pensions-
tillgångar * -180 -160 -141 -124 -120

Återlånade 
medel  532 556 556 560 497
* Marknadsvärde

     

  
                                      Marknads                      Avkastning 
Tillgångsslag                      Värde          Andel     (%)
Räntebärande tillgångar       82,2 Mkr      46               4,0
Aktier                                   67,9 Mkr         38                    16,7
Alternativa investeringar     29,3 Mkr          16                4,7
Totalt	portföljen																	 179,4	Mkr							100														 8,4



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE28

Ekonomi

Sammanställd redovisning
Gällivare kommuns verksamhet bedrivs i andra former än kommunala nämnder/styrelser och förvaltningar. 
Under detta avsnitt redovisas uppgifter och information om kommunens samlade verksamhet

100% Expandum Lapplands kommunalförbund
100% Inlandsbanan
60% Folkets Husföreningar 

Samhällsbyggnadsförvaltning 50% Lule älvdal
Kalix älvdal
Råne älvdal
IT Norbotten AB
Leader Polaris
Länstrafiken
Kommuninvest ekonomisk förening

kulturnämnden

Miljö- och Byggnämnden
Service- och tekniknämnden

Kommunfullmäktige
Revision

Kommunstyrelsen

Samägda företag utan Kommunala
betydande inflytande entreprenader

Kommunens nämnder

Kommunens samlade verksamhet

Kommunala uppdragstagare

Kommunens koncernföretag

Kommunkoncernen

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

Socialnämnden
Valnämnden

Barn-,utbildning- och

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

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

Gällivare energi AB
Verksamheten	har	under	året	löpande	arbetat	med	op-
timeringar	för	att	minska	på	störningar.	Bland	annat	har	
en nödinmatning för bränsle byggts till kraftvärmeverket 
som	vid	störningar	möjliggör	fortsatt	drift	på	fastbränsle	
och	minskat	behov	att	starta	oljepannor.	Tillgänglighe-
ten	på	produktion	har	varit	god.	Fortsatt	utbyggnad	och	
anslutning av fjärrvärmekunder i form av förtätningar i 
befintliga	fjärrvärmeområden	har	genomförts.	Diskussio-
ner	och	projekt	med	LKAB	kring	ersättning	för	samhälls-
omvandlingens	påverkan	på	bolaget	har	fortsatt	under	
året	men	inget	avtal	har	tecknats.	

Under	2014	har	en	löpande	dialog	förts	med	kommun-
styrelsen i form av månatliga avstämningar där ärenden 
belysts som är viktiga för både bolaget samt kommun-
koncernen.

Den enskilt största utmaningen för Gällivare Energi AB 
är	samhällsomvandlingen.	Totalt	påverkar	denna	en	
femtedel av dagens totala fjärrvärmeunderlag vilket är 
en	utmaning	att	lösa	för	framtiden.	Möjligheterna	med	
samhällsomvandlingen är att komma till en långsiktigt 
hållbar	energilösning	för	samhället.
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Ekonomi
Matlaget i Gällivare AB
Bolaget	har	firat	20	år	som	Matlaget.	Deltagit	vid	Gäl-
livaregalan	som	partner	och	utställare.	Tillsammans	med	
Gastronomihögskolan	startat	upp	en	arbetsledarutbildning	
för	storhushåll	på	distans.	2	medarbetare	har	påbörjat	
utbildningen.	Samarbete	med	gymnasieskolans	lärlings-
program	avslutades	med	examen,	ingen	fortsättning	i	
Gällivare.
Uppdateringar	av	matsedlar	enligt	senaste	(SNR)	närings-
rekommendationerna	har	varit	fortsatt	avbrutet	på	grund	
av	bristen	på	dietister	i	kommunen.	Förväntas	klart	höst	
2015.	Andelen	ekologiskt	i	verksamheten	är	17%	varav	
46%	är	ekologiskt	kött.
Närproducerat	46%.

Samarbetet mellan Bolaget och våra kunder måste 
utvecklas	för	att	hitta	en	samhällsekonomisk	balans.	
Kostens betydelse i vardagen har fått ett större utrymme 
i	allas	verksamheter	(skola,	äldreomsorg	och	vården).	
En	viktig	del	när	samhället	planeras	och	byggs	om	är	att	
Bolaget	får	vara	delaktigt.	Produktionen	i	våra	nuvarande	
lokaler har varit i gång i 11 år varje dag året runt och sliter 
hårt	på	utrustning	och	lokaler.	Ny	teknik	och	nya	förutsätt-
ningar	ändras	och	utvecklas	ständigt	i	vår	bransch.	Detta	
är viktigt att ta hänsyn till när vi står inför en stadsomvand-
ling.	Att	vara	i	framkant	med	ny	teknik	och	ständigt	uppda-
terad	i	kosthantering	är	vår	viktigaste	utmaning	framöver.	
Rekrytering av nya medarbetare främst arbetsledare och 
medarbetare	med	spetskompetens	fortsätter,	inför	om-
ställningen	till	våra	kunders	och	brukares	framtida	behov.

TOP bostäder AB
TOP bostäder arbetar kontinuerligt med underhållsåtgär-
der	utifrån	de	ekonomiska	förutsättningarna.	Under	de	
senaste åren har TOP bostäder inte haft några vakanta 
inflyttningsklara	lägenheter,	vilket	också	visat	sig	genom	
att	det	ofta	är	upp	till	170	personer	som	anmält	intresse	
varje	gång	en	lägenhet	i	Gällivare	blivit	uppsagd.

Från	att	tidigare	ha	tillämpat	årsredovisningslagen
Och Bokföringsnämndens allmanna råd har bolaget från 1 
jan	2014	upprättat	årsredovisningen	enligt	BFNAR	2012:1	
(”K3”)
Påverkbara	poster	med	anledning	av	ändrade	redovis-
ningsprinciper	är	komponentavskrivningar	av	fastigheter	
samt	uppskjuten	skatt.

Taxekostnaderna utgör den största kostnadsmassan i 
bolaget, ca en tredjedel av samtliga kostnader, varför 
vi	fortsätter	arbeta	med	besparingar/energibesparingar	
framförallt	inom	dessa	områden.	

Den ekonomiska utvecklingen för övrigt är till stor del 
påverkbar	av	faktorer	såsom	räntor,	konjunkturen	på	or-
ten,	årsklimat.	Positivt	är	en	nedåtgående	räntenivå	med	
möjligheter	till	omsättning	av	lån	till	bra	räntor.	Det	finns	
gott	om	arbetstillfällen	på	orten	vilket	har	påverkat	vakans-
graden	av	bostäder	positivt.

Positiva kostnadsförändringar med anledning av ovan-
nämnda faktorer har nyttjats till att öka underhållsåtgär-
derna	i	våra	fastigheter.

Under senare delen av 2014 har bolaget förvärvat tomter 
för	kommande	nyproduktion.

Kommunkoncernens ekonomiska ställning och 
utveckling

Årets resultat och god ekonomisk hushållning
Kommunkoncernens	resultat	för	2014	uppgick	till	465,1	
Mkr.	Resultatet	2013	uppgick	till	81,5	Mkr.	

Finansnetto
Finansnettot	för	2013	uppgick	till	-11,8		Mkr.	Det	var	en	
förbättring	med	12,8	Mkr	jämfört	med	2013.	Orsaken	till	
försämringen var i första hand kommunens förbättrade 
finansnetto.

Soliditet
Soliditeten	uppgick	i	bokslutet	till	56	%	vilket	var	en	ök-
ning	med	11	procentenheter.

Investeringar
Investeringarna	uppgick	under	året	till	105,6	Mkr.	År	2013	
uppgick	investeringarna	till	135,7	Mkr.

Låneskuld och likvida medel
Kommunkoncernens	långfristiga	låneskuld	uppgick	vid	
årsskiftet	till	695	Mkr.	Låneskulden	minskade	med	3	Mkr	
jämfört	med	föregående	år.	Likvida	medel	var	vid	årsskif-
tet 649 Mkr, en ökning jämfört med föregående årsskifte 
då	likvida	medel	uppgick	till	174	Mkr.	

Antal anställda
Antalet	anställda	i	kommunkoncernen	uppgick	till	1524.	
I de kommunala bolagen var antalet anställda 108, där 
TOP bostäder AB har 54 (43 män, 11 kvinnor), Gällivare 
Energi AB 26 (7 kvinnor, 19 män) och Matlaget i Gälli-
vare	AB	28	personer	(21	kvinnor,	7	män).
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Drift- och investeringsredovisning nämnder

DRIFTREDOVISNING PER NÄMND/STYRELSE, KOMMUNEN (ALLA BELOPP I TKR) 
BUDGET AVVIKELSE

2014 2013 2014 2014
Kommunfullmäktige 1 120 1 265 1 340 220
Revision 1 372 1 485 1 535 163
Valnämnd 1 147 14 784 -363
Överförmyndarnämnd 1 221 1 134 1 230 9
Kommunstyrelse 80 721 77 003 82 745 2 024
Miljö- och bygg 2 755 3 257 4 430 1 675
LKF 95 875 98 948 96 245 370
Service o Teknik nämnd, skattefinansierad 89 679 93 906 90 274 595
Service o Teknik, affärsverksamhet 0 0 0 0
Barn-,utbildning och kulturnämnd 270 669 266 670 271 359 690
Socialnämnden 445 188 429 632 441 448 -3 740
Kommungemensamma kostnader -441 092 -62 112 10 895 451 987
Planenliga avskrivningar 45 629 43 042 50 668 5 039
SUMMA NÄMNDER/STYRELSE 594 284 954 245 1 052 953 458 669
Finans -15 331 -5 468 -3 900 11 431
Skatter/statsbidrag -1 043 505 -1 030 886 -1 044 557 -1 052
ÅRETS RESULTAT -464 551 -82 109 4 496 469 047
Exl kapital kostnader  
Avskrivningar av finansiell leasing ingår i Service och teknik nämnden med belopp 0,518 mk. 
INVESTERINGSREDOVISNING PER NÄMND/STYRELSE, KOMMUNEN (ALLA BELOPP I MKR)

BUDGET AVVIKELSE
2014 2013 2014 2014

Kommunstyrelse 7 840 45 33 299 25 459
Miljö och bygg 429 245 865 436
Investeringsreserv 0 0 62 62
LKF 0 189 0 0
Service och Tekniknämnd, skattefinansieradverksamhet 43 472 95 894 108 369 64 897
Service och Tekniknämnd, affärsverksamhet 17 268 16 844 31 000 13 732
Barn-,utbildning och kulturnämnd 613 1 551 6 210 5 597
Socialnämnd 597 1 282 1 284 687
SUMMA INVESTERINGAR 70 220 116 050 181 089 110 869

REDOVISNING

REDOVISNING
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Resultaträkning, Balansräkning
RESULTATRÄKNING 
T kr Not 2014 2013 2014 2013
Verksamhetens intäkter     1 771 580 341 183 939 774 509 355
Därav jämförelsestörande intäkter 9 479 319 71 103 479 319 72 818
Verksamhetens kostnader     2 -1 319 718 -1 250 429 -1 428 623 -1 357 497
Därav jämförelsestörande kostnader 9 -15 117 -1 468 -15 117 -1 468
Avskrivningar 3 -46 147 -43 540 -77 719 -76 599
VERKSAMHETENS NETTO KO STNADER -594 284 -952 786 -566 569 -924 741
Skatteintäkter     4 932 951 905 559 932 951 905 559
Generella statsbidrag och utjämning 5 110 554 125 328 110 554 125 328
Finansiella intäkter     6 15 937 6 165 13 789 3 989
Finansiella kostnader     7 -606 -2 156 -25 626 -28 625
RESULTAT FÖ RE EXTRAO RDINÄRA PO STER 464 551 82 109 465 099 81 510
Extraordinära intäkter 8 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 8 0 0 0 0
ÅRETS RESULTAT 464 551 82 109 465 099 81 510
Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 25.
BALANSRÄKNING 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Imateriella anlägningstillgångar 10 0 0 860 893
Materiella anläggningstillgångar 11
- Mark, byggnader, tekniska anläggningar 558 559 553 535 1 117 643 1 116 945
- Maskiner och inventarier 36 263 39 793 240 341 254 867
- Övriga materiella anläggningstillgångar 117 764 110 696 143 959 116 581
Finansiella anläggningstillgångar 12 49 025 49 008 39 183 8 472
Summa anläggningstillgångar 761 611 753 032 1 541 986 1 497 759

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd m m 13 115 103 15 949 11 325
Fordringar 14 93 816 113 064 115 814 130 196
Kortfristiga placeringar 15 143 824 129 204 143 824 129 204
Kassa och bank 16 643 234 161 003 649 096 174 122
Summa omsättningstillgångar 880 990 403 374 924 683 444 846

Summa tillgångar 1 642 601 1 156 407 2 466 670 1 942 605

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2014 2013 2014 2013
Eget kapital 17
- Årets resultat -464 551 -82 109 -465 099 -81 510
- Resultatutjämningsreserv -25 000 -25 000 -25 000 -25 000
- Övrigt eget kapital -803 517 -721 407 -919 006 -805 370
Summa eget kapital -1 293 068 -828 517 -1 374 905 -877 680

Avsättningar
- Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 18 -25 062 -23 001 -27 527 -25 577
- Andra avsättningar 19 -9 735 -8 535 -12 558 -10 878

Skulder
- Långfristiga skulder 20 -51 075 -38 170 -736 279 -726 280
- Kortfristiga skulder 21 -263 661 -258 184 -315 401 -302 189

Summa eget kapital, avsättningar och skulder -1 642 601 -1 156 407 -2 466 670 -1 942 605

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skuldernaeller avsättningarna22 687 338 716 268
 Övriga ansvarsförbindelser 23 982 826 998 921
 Leasing 24
Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 25.

KOMMUNEN KOMMUNKONCERNEN

KOMMUNEN KOMMUNKONCERNEN



RÄKENSKAPER32

KASSAFLÖDESRAPPORT Not
T kr 2014 2013 2014 2013
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
Årets resultat 464 551 82 109 465 099 81 510
Utbetalning för ianspråktagna avsättningar 0 0 0 0
Justering för ej likviditetspåverkande poster 26 38 945 44 272 71 256 77 574
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 503 496 126 382 536 355 159 084
Ökning (-) minskning (+) förråd och  varulager 13 -12 5 -6 591 -5 502
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar 14, 15 4 627 8 452 2 373 11 244
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder 21 5 476 28 367 12 566 22 174
Kassaflöde från den löpande verksamheten 513 588 163 206 544 702 187 000
INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
Investering i imateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Investering i materiella anläggningstillgångar (-) 27 -70 220 -116 050 -105 601 -135 679
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 28 10 939 3 933 10 939 3 933
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+) 29 28 459 5 574 28 459 5 574
Investering i  finansiella tillgångar 0 0 -85 -20
Försäljning av finansiella tillgångar (+) 0 0 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -30 821 -106 543 -66 287 -126 193
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
Nyupptagna lån (+) 0 0 11 400 7 000
Amortering av skuld 20 -518 -497 -14 825 -18 856
Ökning av långfristiga fordringar (-) 12 -18 -7 277 -18 -7 277
Minskning av långfristiga fordringar (+) 0 0 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -536 -7 774 -3 442 -19 133
ÅRETS KASSAFLÖDE 482 231 48 888 474 973 41 674
Likvida medel vid årets början 161 003 112 115 174 122 132 449
Likvida medel vid årets slut 643 234 161 003 649 096 174 122
NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESRAPPORT

2014 2013 2014 2013
Not 1, Verksamhetens intäkter 
Försäljningsintäkter 15 479 15 887 159 080 161 847
Taxor och avgifter 118 257 110 224 118 257 110 224
Hyror och arrenden 67 674 68 015 200 477 198 607
Bidrag 82 072 89 096 82 072 89 096
Försäljning av verksamheter och konsulttjänster 4 255 5 065 14 450 16 138
Realisationsvinster 459 063 5 040 459 063 5 040
Övriga intäkter 213 779 229 810 221 759 232 338
Summa verksamhetens intäkter 771 580 341 183 939 774 509 355
I verksamhetens intäkter under övriga intäkter för år 2013 och 2014 kommunen ingår jämförelsestörande poster, specifikation finns i
not 9. För GEAB under verksametens intäkter ingår jämförelse poster för ersättning för kulverthaveri se not 9. 
Not 2, Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter -738 203 -730 952 -789 135 -782 348
Pensionskostnader -71 954 -69 005 -75 590 -73 369
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial -7 453 -10 898 -67 134 -66 512
Bränsle energi och vatten -37 545 -36 044 -128 646 -125 807
Köp av huvudverksamhet -182 264 -169 397 -190 725 -177 314
Lokal och markhyror -69 688 -68 909 -71 018 -69 925
Övriga tjänster -27 966 -28 253 -29 944 -30 146
Realisationsförluster och utrangeringar -15 117 0 -15 117 0
Lämnade bidrag -43 459 -58 084 -43 459 -58 084
Bolagsskatt 0 0 -1 018 -317
Bolagsskatt justering 0 0 -41 -66
Övriga kostnader* -315 068 -260 840 -332 180 -277 543
Summa verksamhetens kostnader -1 319 718 -1 250 429 -1 428 623 -1 357 497
I verksamhetens kostnader under realisationsförluster och utrangeringar för år 2014 kommunen ingår jämförelsestörande poster,
specifikation finns i not 9.
Upplysning om leasing lämnas i not 24.

KOMMUNEN

KOMMUNEN KOMMUNKONCERNEN

KOMMUNKONCERNEN

Kassaflödesrapport
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NOTER
2014 2013 2014 2013

Not 3, Avskrivningar
Avskrivningar immateriella tillgångar 0 0 -33 -23
Avskrivningar byggnader och anläggningar -38 385 -35 679 -55 076 -54 024
Avskrivningar maskiner och inventarier -7 762 -7 861 -22 610 -22 552
Nedskrivningar 0 0 0 0
Summa avskrivningar -46 147 -43 540 -77 719 -76 599
För uppgift om avskrivningstider se avsnittet redovisningsprinciper.
Not 4, Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt 934 815 909 578 934 815 909 578
Preliminär slutavräkning innevarande år 129 -4 457 129 -4 457
Slutavräkningsdifferens föregående år -1 993 438 -1 993 438
Summa skatteintäkter 932 951 905 559 932 951 905 559

Not 5, Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag 1 800 7 654 1 800 7 654
Kommunal fastighetsavgift 32 674 32 408 32 674 32 408
Bidrag för LSS-utjämning 8 826 11 400 8 826 11 400
Kostnadsutjämningsbidrag -31 174 -33 794 -31 174 -33 794
Regleringsavgift/bidrag 5 732 8 324 5 732 8 324
Strukturbidrag 92 695 99 336 92 695 99 336
Summa generella statsbidrag och utjämning 110 554 125 328 110 554 125 328

Not 6, Finansiella intäkter 
Utdelningar på aktier och andelar 1 102 3 104
Ränteintäkter 4 612 1 794 4 898 2 182
Övriga finansiella intäkter 11 324 4 268 11 465 4 336
Summa finansiella intäkter 15 937 6 165 13 789 3 989

Not 7, Finansiella kostnader
Räntekostnader -56 -52 -24 739 -26 436
Ränta på pensionsavsättningar* -273 -1 961 -326 -2 045
Övriga finansiella kostnader -277 -143 -3 139 -2 776
Summa finansiella kostnader -606 -2 156 -25 626 -28 625
* Posten för är 2013 för kommunen ingår en jämförelsestörande post avseende sänkt diskonteringsränta på pensionsskulden
RIPS (engångsefekten), se not 9.
Not 8, Extraordinära poster
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader  0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0

Not 9, Jämförelsestörande poster
Intäkter
Realisationsvinst, inkl samarbetsavtal 459 063 5 040 459 063 5 040
AFA -premier 0 19 729 0 19 729
Retroaktiva ersättningar från LKAB 0 46 333 0 46 333
Hellnerstadion bidrag enl avtal 5 000 0 5 000 0
Ers för ombyggnad av  kommunala lokaler 5 830 0 5 830 0
Äldreboende projektering 9 426 0 9 426 0
Ersättning för kulverthaveri 0 0 0 1 715
Summa  jämförelsestörande intäkter 479 319 71 103 479 319 72 818
Kostnader
Realisationsförlust -15 117 0 -15 117 0
Därav utrangering Forsgårdsvillorna -6 473 0 -6 473 0
Därav utrangering VA Malmberget -4 668 0 -4 668 0
Därav utrangering gata, park mm Malmberget -3 975 0 -3 975 0
Sänkt RIPS-ränta 0 -1 468 0 -1 468
Summa  jämförelsestörande kostnader -15 117 -1 468 -15 117 -1 468
Summa  jämförelsestörande poster 464 202 69 635 464 202 71 350

KOMMUNEN KOMMUNKONCERNEN

Noter
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NOTER
2014 2013 2014 2013

Not 10, Immateriella tillgångar
Koncessionsrättighet/Fallrätt
Anskafningsvärde 0 0 5 418 5 418
Ackumulerade avskrivningar 0 0 -4 557 -4 524
Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0
Bokförtvärde 0 0 860 893
Avskrivningstid, avskrivningen beror på årets skörd av torv.

Immateriella tillgångar
Redovisat värde vid årets början 0 0 893 917
Årets investeringar 0 0 0 0
Utrangeringar och avytringar 0 0 0 0
Årets nedskrivningar 0 0 0 0
Återförda nedskrivningar 0 0 0 0
Årets avskrivningar 0 0 -33 -23
Övriga förändringar 0 0 0 0
Redovisat värde vid årets slut 0 0 860 893

Not 11, Materiella anlägningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde 1 397 633 1 407 335 2 311 372 2 310 796
Ackumulerade avskrivningar -839 074 -853 800 -1 151 463 -1 151 585
Ackumulerade nedskrivningar 0 0 -42 266 -42 266
Bokförtvärde 558 559 553 535 1 117 643 1 116 945
Avskrivningstider 10-100 år 10-100 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. 

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 206 460 202 312 638 374 630 040
Ackumulerade avskrivningar -170 197 -162 519 -398 033 -375 172
Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0
Bokförtvärde 36 263 39 793 240 341 254 867
Avskrivningstider
Maskiner och inventarier
Anskafningsvärde 5 297 5 297 5 297 5 297
Ackumulerade avskrivningar -3 536 -3 018 -3 536 -3 018
Ackumulerade nedskrivningar 0,00 0 0 0
Bokförtvärde 1 761 2 279 1 761 2 279
Avskrivningstider 3-20 år 3-20 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.

Övriga materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde 117 764 110 696 143 959 116 581
Ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0
Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0
Bokförtvärde 117 764 110 696 143 959 116 581
Pågående investeringar avskrivs ej.

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Redovisat värde vid årets början 601 796 551 277 1 166 798 1 122 076
Investeringar 10 650 38 470 20 929 49 627
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anlägningstillgångar -15 503 -534 -15 503 -534
Nedskrivningar 0 0 0 0
Återförda nedskrivningar 0 0 0 0
Avskrivningar -38 385 -35 679 -54 382 -54 024
Överföring från eller till anat slag av tillgång 0 0 -200 -200
Övriga förändringar 0 0 0 0
Redovisat värde vid årets slut 558 559 553 535 1 117 643 1 116 945

Därav finansiell leasing Därav finansiell leasing

KOMMUNKONCERNENKOMMUNEN

Noter
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NOTER
2014 2013 2014 2013

Maskiner och inventarier
Redovisat värde vid årets början 42 241 42 525 256 604 264 971
Investeringar 1 794 5 129 6 586 12 448
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anlägningstillgångar -9 0 -9 0
Nedskrivningar 0 0 0 0
Återförda nedskrivningar 0 0 0 0
Avskrivningar -7 762 -7 861 -22 839 -22 552
Redovisat värde vid årets slut 36 263 39 793 240 341 254 867
Övriga materiella anläggningstillgångar
Redovisat värde vid årets början 59 988 38 246 65 872 42 977
Investeringar 57 776 72 451 86 457 84 514
Överföring från eller till anat slag av tillgång 0 0 -8 371 -10 910
Redovisat värde vid årets slut 117 764 110 696 143 959 116 581

Not 12, Finansiella anläggningstillgångar
Aktier 35 087 35 087 35 087 35 087
- varav koncernbolagen 34 200 34 200 34 200 34 200
Värdepapper, obligationer, förlagsbevis mm 5 629 5 629 5 928 5 873
Långfristiga fordringar 8 309 8 292 50 368 19 712
Redovisat värde vid årets slut 49 025 49 008 39 183 8 472

Not 13, Förråd m.m.
Förråd och lager 115 103 4 545 4 350
Elcertifikat 0 0 10 909 5 993
Utsläppsrätter 0 0 495 981
Redovisat värde vid årets slut 115 103 15 949 11 325

Not 14, Fordringar
Kundfordringar 18 697 39 423 45 634 63 537
Skattefodringar 14 369 14 546 14 638 14 737
Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter 24 468 22 038 40 828 34 665
Övriga kortfristiga fodringar 36 283 37 057 37 768 40 956
Redovisat värde vid årets slut 93 816 113 064 115 814 130 196

Not 15, Kortfristiga placeringar
Räntefonder 79 138 67 226 79 138 67 226
Aktiefonder 36 157 36 157 36 157 36 157
Hedgefonder 28 529 25 820 28 529 25 820
Redovisat värde vid årets slut 143 824 129 204 143 824 129 204

Marknadsvärden
Räntefonder 82 223 73 064 82 223 73 064
Aktiefonder 67 867 58 177 67 867 58 177
Hedgefonder 29 341 28 242 29 341 28 242
Marknadsvärde vid årets slut 179 431 159 483 179 431 159 483
Orealiserad kursvinst

Not 16, Kassa och bank
Kassa 17 18 40 39
Bank 643 217 160 985 649 056 174 083
Redovisat värde vid årets slut 643 234 161 003 649 096 174 122
Kommunen har en checkkredit på 50 miljoner kronor som ej var utnyttjad vid bokslutet.
Not 17, Eget kapital
Kommunfullmäktige beslutade under 2013 beslutat att avsätta 25 miljoner kronor av tidigare års resultat till resultatutjämnings-
reserven. Reserven har ej disponerats under 2014.
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NOTER
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Not 18, Avsättning för pensioner och liknande förplikterser
Specifikation - Avsatt till pensioner
Särskild avtals-/ålderspension -12 296 -12 193 -12 819 -12 716
Förmånsbestämd kompletterande ålderspension -1 846 -1 510 -3 788 -3 564
Ålderspension -3 614 -2 818 -3 614 -2 818
Pension till efterlevande -2 413 -1 989 -2 413 -1 989
Summa pensioner -20 169 -18 510 -22 634 -21 087
Löneskatt -4 893 -4 491 -4 893 -4 491
Summa avsatt till pensioner -25 062 -23 001 -27 527 -25 577
Antal vistidsförordnanden
Politiker 3 3
Tjänsteman 0 0
Avsatt till pensioner
Ingående avsättning -23 001 -21 434 -25 578 -23 834
Nya förpliktelser under året -2 061 -1 567 -1 949 -1 743
Varav
  Nyintjänad pension -3 070 -466 -3 182 -642
  Ränte och basbeloppsuppräkning -273 -493 -273 -493
  Ändring av försäkringstekniska grunder 0 -1 468 0 -1 468
  Pension till efterlevande -861 -525 -861 -525
  Övrig post 1 233 477 1 233 477
Årets utbetalningar 1 313 1 214 1 313 1 214
Förändring av löneskatt -403 -306 -403 -306
Summa avsatt till pensioner -25 062 -23 001 -27 527 -25 577
*)För 2014 ingår beräknad avsättning för förtroendevalda med ca 5,5 mkr inkl löneskatt. (2013 var detta belopp 5 mkr)
Tryggande genom försäkring* 58 855 54 727
Varav premier 4 128 4 228
Överskottsmedel 0 132
*) Belopp enligt SPP är en rimlig approximation avseende hur mycket pensionsskulden minskats genom försäkringar.
Aktualiseringsgrad 94% 93%
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.

Not 19, Övriga avsättningar 
Avsatt för återställande av deponi *) Kommun
Redovisat värde vid årets början -8 535 -4 493 -8 535 -4 493
Nya avsättningar -1 200 -4 042 -1 200 -4 042
Ianspråktagna avsättningar 0 0 0 0
Outnyttjade belopp som återförs 0 0 0 0
Förändring av nuvärdet 0 0 0 0
Utgående avsättning -9 735 -8 535 -9 735 -8 535
*) Avsättningen avser återställande av deponin för icke farligt avfall som togs i drift  år 2001. Återställandet påbörjas 2015 och
beräknas vara klar  under samma  år.
Avsättning för eftersatt planerat underhåll (TOP bostäder AB)
Redovisat värde vid årets början 0 0 -223 -223
Nya avsättningar 0 0 -439 0
Ianspråktagna avsättningar 0 0 0 0
Outnyttjade belopp som återförs 0 0 0 0
Förändring av nuvärdet 0 0 0 0
Utgående avsättning 0 0 -662 -223
*) Avsättnignen avser tidigare avsatta medel för eftersatt planerat underhåll och kommer att nyttjas under 2014.

Avsättning skatter enl företags årsredovisning (Matlaget i Gällivare AB)
Redovisat värde vid årets början 0 0 -359 -293
Nya avsättningar 0 0 -41 -66
Ianspråktagna avsättningar 0 0 0 0
Outnyttjade belopp som återförs 0 0 0 0
Förändring av nuvärdet 0 0 0 0
Utgående avsättning 0 0 -399 -359
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Avsättning återställande torvmyr (GE AB)
Redovisat värde vid årets början 0 0 -1 762 -1 762
Nya avsättningar 0 0 0 0
Ianspråktagna avsättningar 0 0 0 0
Outnyttjade belopp som återförs 0 0 0 0
Förändring av nuvärdet 0 0 0 0
Utgående avsättning 0 0 -1 762 -1 762
Summa övriga avsättningar -9 735 -8 535 -12 558 -10 878

Not 20, Långfristiga skulder
Lån i banker och kreditinstitut -1 761 -2 279 -694 965 -698 389

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag -37 197 -26 257 -37 197 -26 257
  återstående antal år (vägt snitt) 0 0
Driftbidrag -1 678 -1 928 -1 678 -1 928
  återstående antal år (vägt snitt) 0 0
Anslutningsavgifter -10 440 -7 706 -10 440 -7 706
  återstående antal år (vägt snitt) 50 år 50 år 50 år
Summa förutbetalda intäkter -49 315 -35 891 -49 315 -35 891
Summa långfristiga skulder -51 075 -38 170 -736 279 -726 280
I lån till banker och kreditinstitut för kommun ingår skuld för finansiell leasing.
I lån till banker och kreditinstitut för koncernen ingår lån i banker för TOP bostedär AB 358 626,9 tkr och för GE AB 337 483,4 tkr
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har. 
Uppgifter om lån i banker och kredit institut
Genomsnittlig ränta/ TOP bostäder AB 0 0 2,590 2,957
Genomsnittlig ränta / GE AB  exkl swap 0 0 0,964 1,660
Genomsnittlig räntebindningstid / TOP bostäder AB 0 0 3,0 år 3,1 år
Genomsnittlig räntebindningstid / GE AB 0 0 15 år 15 år
Lån som förfaller inom
1 år 0 0 103 617 78 367
2-3 år 0 0 194 838 149 030
3-5 år 0 0 358 208 394 642
6-7 år 0 0 32 753 67 965

Not 21, Kortfristiga skulder
Kortfristigaskulder till kreditinstitut och kunder -50 791 -40 807 -78 699 -66 853
Leverantörsskulder -49 983 -58 695 -75 847 -82 434
Moms och punktskatter -5 001 -4 378 -7 394 -8 782
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag -11 542 -11 127 -12 292 -12 012
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -127 507 -123 600 -152 578 -145 090
Övriga kortfristiga skulder -18 837 -19 579 -21 644 -20 717
Summa kortfristiga skulder -263 661 -258 184 -315 401 -302 189

Not 22,  Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna
Ingående ansvarsförbindelse 576 427 543 374
Aktualisering -892 26
Ränteuppräkning 5 479 6 321
Basbeloppsuppräkning 447 10 413
Ändringar av försäkningstekniska grunder 147 42 817
Övrig post -4 206 -2 447
Årets utbetalningar -24 257 -24 077
Summa pensionsförpliktelser 553 145 576 427
Löneskatt 134 193 139 841
Utgående ansvarsförbindelse 687 338 716 268
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet redovisningsprinciper.
*)För 2014 ingår här beräknad ansvarsförbindelse för förtroendevalda med 2,8 mkr inkl löneskatt (2013 var detta belopp 3 mkr).
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Enhet Ägd
andel Köpare Säljare Givare Mottagare Givare Mottagare Kostnader Intäkter

Gällivare kommun 78 006 15 945 978 662 0 2 577 0
Top bostäder AB 100% 47 056 61 758 0 358 308 0 1 266
Gällivare Energi AB 100% 1 261 34 771 0 620 354 0 1 311
Matlaget i Gällivare AB 60% 63 13 912 0 0 0 0
Malmfältens kraftverk AB 50% 0 0 0 0

Enhet Ägd
andel Givna  Mottagna Given Mottagen Given Mottagen

Gällivare kommun 198 466
Top bostäder AB 100% 188 466
Gällivare Energi AB 100% 10 000
Matlaget i Gällivare AB 60%
Malmfältens kraftverk AB 50%

Räntor/Borgensavgift
Not 25, Koncerninterna förhållanden

Ägartillskott Utdelning

Försäljning

Koncernbidrag

Lån Borgen

NOTER
2014 2013 2014 2013

Not 23, Övriga ansvarsförbindelser
Borgensåtaganden
Kommunalt förlustansvar för egnahem 4 164 4 943
Top Bostäder AB 358 308 365 129
Gällivare Energi AB 620 354 628 849
Summa övriga ansvarsförbindelse 982 826 998 921

*) Solidariskt borgensansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser Not avseende
redovisningsperiod kalenderåret 2014. Gällivare kommun har i december 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 272 kommuner och 8 landsting
som per 2014-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den
finansiella effekten av Gällivare kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per
2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 299 065 476 978 kronor och totala tillgångar
til 290 729 650 160 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till  550 865 038 kronor och andelen
av de totala tillgångarna uppgick till 536 226 336 kronor.

Not 24, Leasing
Finansiella leasing över 3 år
Fastigheter, Maskiner och inventarier
  Totala minimileaseavgifter 6 397 6 397
  Nuvärde minimileaseavgifter 1 846 2 279
    Därav förfall inom 1 år 462 497
    Därav förfall inom 1-5 år 1 386 1 782
    Därav förfall senare än 5 år 0 0
  Variabla avgifter som ingår i periodens resultat 0 0

 Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år 
Minimileaseavgifter
Med förfall inom 1 år 2 042 2 003 9 807 12 367
Med förfall inom 1-5 år 1 788 1 770 35 967 48 009
Med förfall senare än 5 år 0 0 113 793 153 868
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Not 26,  Ej likviditetspåverkande poster
Av- och nedskrivningar 46 147 43 540 77 719 76 599
Avsatt till pensioner 18 2 061 1 567 1 949 1 743
Övriga avsättningar 19 1 200 4 042 1 680 4 108
Förändring långfristiga periodiseringar 2 484 164 2 484 164
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0
Realisationsvinster -12 948 -5 040 -12 577 -5 040
Summa ej rörelsekapitalpåverkande 38 945 44 272 71 256 77 574

Not 27, Investering i materiella tillgångar
Mark, bygnader och tekniska anläggningar 10 650 38 470 20 929 49 627
Maskiner och inventarier 1 794 5 129 6 586 12 448
Övriga materiella anläggningstillgångar 57 776 72 451 78 086 73 604
Summa investering i materiella tillgångar 70 220 116 050 105 601 135 679

Not 28, Investeringsbidrag  till materiella tillgångar
Mark, bygnader och tekniska anläggningar 10 939 3 933 10 939 3 933
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa investeringbidrag till materiella tillgångar 10 939 3 933 10 939 3 933

NOTER
2014 2013 2014 2013

Not 29, Försäljning av materiella tillgångar
Mark, bygnader och tekniska anläggningar 13 342 5 574 13 342 5 574
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Utrangeringar 15 117 0 15 117 0
Summa försäljning av materiella tillgångar 28 459 5 574 28 459 5 574
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Redovisningsprinciper

Upplysningar om redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning 
och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a. innebär 
att principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgån-
garna	kommer	att	tillgodogöras	kommunen	och	intäkterna	kan	beräknas	på	ett	
tillförlitligt	sätt.

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

Tillgångar och skulder	har	upptagits	till	anskaffningsvärde	där	inget	annat	
anges.
 

Periodiseringar	av	inkomster	och	utgifter	har	skett	enligt	god	redovisningssed.

Utgifter och inkomster	har	periodiserats	utifrån	den	period	förbrukning	och	
respektive	intjänande	skett.

Värdering av kortfristiga placeringar	har	gjorts	post	för	post	till	det	lägsta	
av	verkligt	värde	och	anskaffningsvärdet.

Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag där kommunen har minst 20 % 
inflytande	i.	Inga	förändringar	har	skett	under	året	i	kommunkoncernens	samman-
sättning.
Kommunkoncernens	medlemmar	och	ägarandelar	framgår	av	figur	på	sid	28.

Jämförelsestörande poster
Samtliga	jämförelsestörande	poster	redovisas	i	not	till	resultaträkningen.	Jäm-
förelsestörande	poster	är	resultat	av	händelser	eller	transaktioner	som	inte	är	
extraordinära	men	som	är	viktiga	att	uppmärksamma	vid	jämförelser	med	andra	
perioder.

Intäkter
Skatteintäkter
Den	preliminära	slutavräkningen	för	skatteintäkter	baseras	på	SKL:s	december-
prognos	i	enlighet	med	rekommendation	RKR	4.2.	

Övriga intäkter
Investeringsbidrag	och	anslutningsavgifter	tas	fr.o.m.	2010	upp	som	en	förutbetald	
intäkt	och	redovisas	bland	långfristiga	skulder	och	periodiseras	över	anläggnin-
gens	nyttjandeperiod.	Driftbidrag	(ex	minoritetsspråk)	tas	fr.o.m.	2010	upp	som	en	
förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder som årets förbrukning i 
slutet	av	året.

Kostnader
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggnings-tillgångar görs för den beräknade nyt-
tjandeperioden	med	linjär	avskrivning	baserat	på	anskaffningsvärdet.	På	tillgångar	
i	form	av	mark,	konst	och	pågående	arbeten	görs	emellertid	inga	avskrivningar.
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Redovisningsprinciper
Avskrivningstider
Avskrivningstiderna	anpassas	till	anläggningens	nyttjandeperiod.	Följande	
avskrivningstider används: verksamhets-fastigheter, fastigheter för affärs-
verksamheter	och	övriga	fastigheter	10	-	100	år.	Maskiner,	fordon	och	inventarier:	
3	-		20	år.
För	tillgångar	där	nyttjandeperioden	styrs	i	avtal	(t.ex.	leasing)	används	den	
planerade	verkliga	nyttjandeperioden	som	avskrivningstid.

Avskrivningsmetod
I	normalfallet	tillämpas	linjär	avskrivning,	dvs.	lika	stora	nominella	belopp	varje	år.	
Avskrivning	påbörjas	när	tillgången	tas	i	bruk.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Objekt	med	ett	anskaffningsvärde	på	minst	ett	prisbasbelopp	och	med	en	
beräknad	ekonomisk	livslängd	på	minst	tre	år	redovisas	som	investering.	Drifts-
törningar	av	omedelbar	karaktär	inom	VA	verksamheten	som	kostar	mer	än	ett	
halvt	prisbasbelopp	bokförs	som	investering.	För	tillgångar	med	identifierbara	
komponenter	som	har	olika	nyttjandeperiod	tillämpas	komponentavskrivning.	

Komponentavskrivning	är	en	avskrivningsmetod	för	materiella	anläggningstill-
gångar	och	grundar	sig	på	olika	komponenter	i	en	fastighet/byggnad/maskin	som	
särskiljs	och	skrivs	av	var	för	sig	efter	nyttjandeperiod.
Vi	har	tagit	fram	regler	som	gäller	för	komponenter	och	nyttjandeperioder	som	
avser	nya	investeringar	samt	även	bedömt	hur	övergången	till	komponen-
tavskrivningar	ska	ske	för	tidigare	gjorda	investeringar.		
Bedömning	har	gjorts	genom	att	ta	fram	alla	objekt	från	anläggningsredovisning.	
Efter detta kunde vi bestämma att alla investeringar med ett kvarvarande värde 
över	100	000	kr	ska	fördelas	på	komponenter.		Någon	gräns	för	hur	långt	bakåt	
ska	vi	gå,	är	ej	bestämt.	Vi	har	endast	gjort	komponent	fördelningar	på	investerin-
gar	som	var	avslutade	under	2014	men	inte	tidigare	gjorda	investeringar.	

Finansiella tillgångar
Kommunens	pensionsmedelsportfölj	är	klassificerad	som	omsättningstillgång.	
Portföljens	förvaltning	regleras	i	av	fullmäktige	antaget	reglemente	KF	§65/2010.	
Samtliga	placeringsmedel	är	värderade	till	det	lägsta	av	anskaffningsvärdet	och	
försäljningsvärdet.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde
Investeringsbidrag	och	anslutningsavgifter	tas	fr.o.m.	2010	upp	som	en	förut-
betald	intäkt	och	periodiseras	över	anläggningens	nyttjandeperiod.	Tidigare	re-
dovisades	dessa	så	att	de	reducerade	anskaffningsvärdet.

Avsättningar för deponier
Kommunen får intäkter för att hantera avfall och har i framtiden kostnader för 
återställande	av	deponier.	Eftersom	det	är	osäkert	hur	länge	deponier	kan	använ-
das	är	kostnader	för	återställanden	svåra	att	bedöma.	Avsättningen	har	till	och	
med	2010	gjorts	med	schablonbelopp.	Från	och	med	2011	baseras	beloppet	på	
det	slutliga	återställandet.	Nuvarande	avsättning	kommer	under	2015	att	använ-
das	till	ny	projektering	och	sluttäckning	av	2001	års	deponibygge.	Under	2015	
kommer	kommunen	anpassa	sig	till	RKR:s	rekommendation	10.2.
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Pensioner
Förpliktelser	för	pensionsåtaganden	för	anställda	i	kommunen	är	beräknade	en-
ligt	RIPS07.	Intjänande	fr.o.m.	1998	redovisas	som	en	avsättning	i	balansräkning.	
Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse i enlighet 
med	den	kommunala	redovisningslagen.	Den	individuella	delen	för	året	har	bok-
förts	som	kortfristig	skuld,	då	den	utbetalas	i	mars	nästkommande	år.	Visstids-
förordnanden	som	ger	rätt	till	särskild	avtalspension	redovisas	som	avsättning	
när	det	är	troligt	att	de	kommer	att	leda	till	utbetalningar.	Avtal	som	inte	lösts	ut	
redovisas	som	ansvarsförbindelse.

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

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

Leverantörsfakturor över	10	000	kr	interimbokförs.

Löner, semesterersättningar och löneförmåner har redovisats enligt kon-
tantprincipen.

Semesterlöneskuld, ferielön samt okompenserad övertid bokförs som 
kortfristig	skuld.	Skulden	inkluderar	sociala	avgifter.	Årets	förändring	redovisas	
bland	verksamhetens	kostnader	i	resultaträkningen.	Någon	fördelning	på	respe-
ktive	nämnd/styrelse	sker	dock	ej.

Sociala avgifter	har	bokförts	i	form	av	procentuella	personalomkostnad-
spålägg	i	samband	med	löneredovisning.	

VA-verksamhetens andel	ingår	i	kommunens	redovisning.	Enligt	Lag	om	
allmänna	vattentjänster	redovisas	VA-verksamheten	i	separat	resultat-	och	ba-
lansräkning.

Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser
Information i enlighet med rekommendation nr 17 har skett genom att: för den del 
av	pensionsförpliktelsen	som	tryggats	genom	försäkring	redovisas	varmed	den	
totala	redovisade	förpliktelsen	minskats	p	g	a	försäkring.

Överuttag eller vinst inom VA och avfall verksamheterna
Kommunen	har	avsatt	överskottsmedel	från	VA	och	avfall	verksamheterna	till	
framtida	nyinvesteringar	enligt	fastställd	plan.
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Ord & begreppOrd- och begreppsförklaringa
 
Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedda för sta-
digvarande bruk t ex byggnader, mark, 
aktier,	inventarier,	maskiner.

Anläggningskapital 
Utgör skillnaden mellan anläggningstill-
gångar och långfristiga skulder samt 
avsättningar.

Avskrivning
Årlig värdeminskning av anläggningstill-
gångar där avskrivningen sker utifrån 
förväntad	ekonomisk	livslängd.

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

Balansräkning
Visar	den	ekonomiska	ställningen	per	den	
31	december	samt	hur	kapitalet	har	an-
vänts (tillgångar) och hur det har anskaf-
fats	(skulder	och	eget	kapital).

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

Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar och skulder 
och	avsättningar.	Kommunen	egna	kapi-
tal	består	av	anläggningskapital	(bundet	
kapital	i	anläggningar	för	stadigvarande	
bruk)	och	rörelsekapital	(fritt	kapital	för	
framtida	drift-	och	investeringsändamål).

Extraordinära poster
Saknar tydligt samband med ordinarie 
verksamhet och är av sådan art att de 
inte förväntas inträffa ofta eller regelbun-
det	samt	uppgår	till	väsentliga	belopp.

Finansiell leasing
Äganderätten	kan	övergå	till	leasetagaren	
(kommunen), vilket innebär att de ekono-
miska	risker	och	fördelar	som	är	förknip-
pat	med	ägandet	också	övergår.

Kapitalkostnader
Samlingsbegrepp	för	planmässig	
avskrivning	och	intern	ränta.

Kassaflödesrapport
Beskriver	hur	kommunen	fått	in	pengar	
under	året	och	hur	de	använts.

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

Kommunalt koncernföretag
En	juridisk	person	där	kommunen	har	ett	
varaktigt, bestämmande eller betydande 
inflytande.

Kommunalt uppdragsföretag
En	juridisk	person	som	utför	en	kommu-
nal angelägenhet utan att kommunen har 
ett	betydande	inflytande.	Delas	upp	i	an-
dra samägda företag (röstandelar under 
20	%)	samt	i	kommunala	entreprenader.

Kommunens samlade verksamhet
Den verksamhet kommunen bedriver i 
kommunkoncernen	och	i	uppdragsföretag.

Kommunkoncernen
Den kommunala förvaltningsorganisa-
tionen	och	kommunens	koncernföretag.

Likvida medel
Kontanter eller tillgångar som kan omsät-
tas	på	kort	sikt,	t	ex	kassa-	och	banktill-
gångar,	postväxlar	samt	värdepapper.

Likviditet 
Avser	betalningsberedskap	på	kort	sikt.

Långfristig fordran / skuld
Långfristigt	lån,	fordran	eller	skuld	som	
förfaller till betalning senare än ett år efter 
räkenskapsårets	utgång.

Medelskattekraft
Antal	skattekronor	per	invånare	i	riket.

Nettokostnadsandel
Beskriver hur stor andel av skatteintäkter 
och	statsbidrag	som	använts	för	att	finan-
siera	verksamhetens	nettokostnader.

Nettokostnader
Driftskostnader inklusive avskrivningar 
efter avdrag för driftbidrag, avgifter och 
ersättningar.

Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter efter avdrag för in-
vesteringsbidrag.

Nettoomsättning
Intäkter från sålda varor och utförda 
tjänster som ingår i ett företags normala 
verksamhet med avdrag för lämnade ra-
batter,	moms	mm.

Nyckeltal 
Mäter	förhållandet	mellan	två	enheter.

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

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

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter till 
rätt	redovisningsperiod.

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

Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar 
och	kortfristiga	skulder.	Rörelsekapitalet	
avspeglar	den	finansiella	styrkan	på	kort	
sikt.

Självfinansieringsgrad
Beskriver hur stor del av kommunens in-
täkter	som	finansierar	årets	investeringar.

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

Skatteunderlag
De totala beskattningsbara inkomsterna i 
kommunen.	Uttrycks	vanligen	i	skattekro-
nor,	d.v.s.	skatteunderlaget	dividerat	med	
100.

Skuldsättningsgrad
Beskriver hur stor del av tillgångarna som 
är	skuldfinansierade.

Soliditet
Andelen	eget	kapital	av	de	totala	tillgån-
garna,	d.v.s.	graden	av	egenfinansierade	
tillgångar.	Beskriver	den	långsiktiga	betal-
ningsförmågan.

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

Kulturnämnden

Service- och tekniknämnden Miljö- och byggnämnden

Socialnämnden Valnämnden Revisionen

KommunstyrelsenÖverförmyndarnämnden

Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Ordförande: Lena Israelsson
Antal ledamöter: 41

Uppdrag 
Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande 
organ och det enda organ som väljs direkt av medbor-
garna.	Fullmäktige	beslutar	i	enlighet	med	3	kap.	9§	kom-
munallagen	(1991:900).	Fullmäktige	beslutar	i	ärenden	
av	principiell	beskaffenhet	eller	annars	av	större	vikt	för	
kommunen, främst:
• mål och riktlinjer för verksamheten,
• budget, skatt och andra ekonomiska frågor,
• nämndernas organisation och 
 verksamhetsformer,
• val av ledamöter och ersättare i nämnder och   
 beredningar,
• val av revisorer,
• grunderna för ekonomiska förmåner till 
 förtroendevalda,
• årsredovisning och ansvarsfrihet, samt
• folkomröstning i kommunen
Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i 
denna	lag	eller	i	andra	författningar.

Årets viktigaste händelser
Under året har åta kommunfullmäktige sammanträden 
genomförts.	Sammanträdet	i	januari	2014	har	kommun-
fullmäktige	tagit	del	av	nämnders,	styrelsers	och	i	april	de	
kommunala	bolagens	verksamheter.	Majs	sammanträde	
tog	beslut	om	uppförande	och	finansiering	av	nytt	ser-
vice-	och	omsorgsboende	på	fastigheten	Gällivare,	Kom-
munalhemmet	1.	Augusti	sammanträde	beslutades	om	
skadestånds-ersättning	LKAB,	finansiering	och	delega-
tioner	för	samhällsomvandlingen.	Kommunplan	med	bud-
get	för	åren	2014-2016	antogs	i	november.	I	december	
gjordes byte av ordförande och alla kommunfullmäktige 
ledamöte.

Driftsanalys

Kommunfullmäktige	visar	ett	överskott	på	220	tkr.	

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

Kommunfullmäktige 
Driftsredovisning (tkr) 2014 2013 
Intäkter 0 0 

Personalkostnader 959 1 105 

Övriga kostnader 161 160 

Årets resultat 1120 1 265 

Netto driftbudget 1340 1 340 

Budgetavvikelse 220 75 
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Revisionen

Revisionen

Ordförande: Sven-Erik Nilsson
Antal ledamöter: 5

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

Revisorernas	uppdrag	enligt	kommunallagen	är	att	gran-
ska den verksamhet som styrelsen och övriga nämnder 
bedriver	med	utgångspunkt	från:

• om	verksamheten	sköts	på	ändamålsenligt	och	från	
ekonomisk	synpunkt	tillfredsställande	sätt,	

• om	räkenskaperna	är	rättvisande,	och	
• om den interna kontrollen som görs inom nämnderna 

är tillräcklig

Årets viktigaste händelser
Revisorernas	planerade	granskningsinsatser	fastställs	
årligen	i	en	revisionsplan.	Granskningar	som	genomförs	
revisionsåret 2014 är följande:

• Ks och nämndernas ansvarsutövning 
•	 Delårsrapport	och	årsredovisning
•	 Samhällsomvandlingen;	planering/beredskap	i		 	
	 nämnderna	resp	markförsörjning
•	 Hantering	av	privata	medel	inom	äldreomsorgen
• Brand- o skalskydd i skolor och äldreboenden
• Integrationsarbetet och samverkan med af
•	 Återsökning	av	statsbidrag	för	flyktingverksam	 	
 heten
•	 LSS-verksamheten;	ändamålsenlighet	och	intern		
 kontroll
•	 Uppföljande	granskning	avseende	den	interna		 	
 kontrollen inom hemtjänsten
•	 Lekmannarevision	av	de	kommunala	företagen

En mer utförlig redovisning av årets gransknings-
insatser och utfallet av dessa samt bedömningar i an-
svarsprövningsfrågan	lämnas	i	revisionsberättelsen	för	
2014.

Driftsanalys
För	2014	har	revisionen	haft	en	budget	på	1	535	tkr.	Drif-
tanalysen	visar	ett	positivt	resultat	på	163	tkr	jämfört	med	
budget av vilka vi begärt att föra över 100 tkr till 2015 för 
utbildningsbehov	och	IT-utrustning.

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden 
Vi	revisorer	förväntar	oss	fortsatta	bra	redovisningar	från	
samtliga	nämnder	med	mätbara	mål	kopplat	till	både	
kvalitetsfrågor	och	finansieringen	av	verksamheterna.	

Effektiviteten, att nämndernas verksamhet är ekonomisk 
tillfredställande,	är	av	stor	vikt.	Vår	granskning	kommer	
att	baseras	på	vår	dokumenterade	analys	av	”Väsent-
lighet	och	risk”.	Av	denna	framgår	bland	annat	fortsatt	
granskningsbehov avseende samhällsomvandlingen 
och	hur	planeringsprocesser	med	anledning	av	denna	
hanteras.	

Andra aktuella granskningsområden berör socialtjänsten 
och äldreomsorgen, för- och grundskola samt kommun-
altekniska	frågor.	

Slutligen	är	kommunstyrelsen	uppsiktsplikt	och	ägar-
styrningen	av	de	kommunala	bolagen	inklusive	de	finan-
siella	risker	som	finns	i	bolagsverksamheten	väsentliga	
att	beakta.

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

Driftredovisning (tkr)              2014            2013 
Intäkter  0 0 
Personalkostnader 188 242 
Övriga kostnader 1 184 1 243 
Årets resultat 1 372 1 485 
Netto driftbudget 1535 1 485 
Budgetavvikelse 163 0 
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Allmänna val

Valnämnden

Ordförande: Laila Furskog
Antal ledamöter: 9
  
Uppdrag 
Valnämnden	är	en	kommunal	nämnd	som	är	obliga-
torisk.	Den	är	vald	av	kommunfullmäktige	som	även	
utser	ordförande	och	vice	ordförande.	

Valnämnden	organiserar	och	genomför	de	allmänna	
valen till riksdag, landsting, kommunfullmäktige samt 
val	till	Europaparlamentet.	Även	folkomröstningar	or-
ganiseras	av	valnämnden.

Verksamheten	är	lagreglerad

Årets viktigaste händelser
Under 2014 har valnämnden genomfört fyra val vid två 
olika	tillfällen.	I	maj	genomfördes	valet	till	Europaparla-
mentet	och	i	september	valen	till	riksdag,	kommun	och	
landsting.	För	första	gången	har	en	valsedelsräknare	
använts i det största valdistriktet samt vid räkningen 
av	de	kvarvarande	förtidsrösterna	på	onsdagen	efter	
valsöndagen.	Erfarenheten	av	valsedelsräknaren	är	
positiv.

Driftsanalys
Valnämnden	redovisar	ett	underskott	för	2014.	Detta	 Överst från vänster: Ingrid Josefsson (m), Jan-Erik 

Apelqvist (s), Ove Haarala (v). Nedre raden fr v: 
Ingegärd Hjerpe (s), Laila Furskog (s).

på	grund	av	att	budgeten	inte	har	justerats	utifrån	det	
beslut om förändrat arvode för valarbetare som valnämn-
den	tog	under	2013.

Kostnad	för	genomförande	av	förtidsröstning	finansieras	
med statliga bidrag och har kunnat genomföras inom 
ram.		

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden 
Valnämnden	kommer	i	framtiden	att	behöva	arbeta	med	
ny indelning av valdistrikt utifrån den förändring av be-
folkningsstrukturen	som	sker	på	grund	av	gruvans	ex-
pansion.

Valnämnden	kommer	också	att	arbeta	med	ett	nytt	sätt	
att administrera och hantera genomförandet av valen 
med genomlysning av rekrytering, utbildning, arvoder-
ing av valarbetare samt organisation av förtidsröstning, 
och	valdagens	arbete.	Vallagen	har	även	förändrats	så	
att	krav	på	utbildning	av	personal	som	skall	arbeta	med	
valet	finns	från	2015.

Driftredovisning (tkr)              2014            2013 
Intäkter  - 643 0 
Personalkostnader 1 586 11 
Övriga kostnader 204 3 
Årets resultat 1 147 14 
Netto driftbudget 784 29 
Budgetavvikelse - 363 15 
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Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Eva Nyström
Antal ledamöter: 3

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

Årets viktigaste händelser
Nämnden	har	haft	fokus	på	att	utveckla	tillsynsrollen	där	
bland annat korta handläggningstider med bibehållen 
rättsäkerhet	eftersträvats.			

En väl fungerade tillsyn minimerar risken för att de som 
företräds av en ställföreträdare i form av god man, förval-
tare	eller	förmyndare	ska	drabbas	av	rättsförluster.	Därav	
har nämnden haft som mål att 90 % av årsräkningarna 
ska	vara	granskade	senast	den	1	september	och	res-
terande	10	%	innan	årsskiftet.

Nämnden fortsätter arbetet med att utveckla hemsidan, 
utbilda ställföreträdare, samt att förbättra kommunikation 

Från vänster: Carina Engman, Katinka Sundqvist, 
Eva Nyström.

och	samverkan.	

Nämnden har rekryterat och utbildat ställföreträdare för 
ensamkommande barn, färdigställt en servicedeklara-
tion, beslutat att genomföra en nöjdhetsundersökning, 
samt beslutat att genomföra avgångssamtal med 
ställföreträdare	som	lämnar	sitt	uppdrag.	

Driftsanalys 
Nämnden redovisar ett överskott, vilket delvis kan 
bero	 på	 förbättrad	 ekonomi	 hos	 huvudmännen	 och	 att	
sammanträden	 och	 möten	 har	 anpassats	 till	 att	 äga	
rum	 utanför	 arbetstid.	 Vidare	 har	 nämnden	 intagit	 en	
striktare	hållning	vad	gäller	utbetalning	till	ställföreträdare.	
Nämnden	 följer	 SKLs	 rekommendationer	 för	 utbetalning	
av	arvode	till	ställföreträdare.		

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Vid	årsskiftet	kommer	den	nya	propositionen	
2013/14:225, Bättre förutsättningar för gode män och 
förvaltare	att	börja	gälla.	Vidare	har	Gällivare	kommun	
skrivit	avtal	om	att	ta	emot	ensamkommande	barn.	
Dessa	händelser	kommer	bl.a.	att	påverka	överförmyn-
darnämnden enligt följande: 

Överförmyndarnämnden måste rekrytera, tillsätta och 
utöva	tillsyn	över	god	man	för	ensamkommande	barn.

Överförmyndaren får ett tydligt och klart 
utredningsansvar.	Därmed	är	det	överförmyndaren	som	
ska bistå tingsrätten med utredningsmaterial gällande 
tillsättandet	utav	god	man	eller	förvaltare.

Överförmyndaren	ska	på	begäran	av	rätten	lämna	
förslag	på	god	man	eller	förvaltare,	om	det	inte	finns	sär-
skilda	skäl	mot	det.		

Överförmyndaren kommer att få ett klart utbildningsans-
var	vad	gäller	ställföreträdare.

Driftredovisning (tkr)              2014            2013 
Intäkter  -102 0 
Personalkostnader 1 228 1  013 
Övriga kostnader 95 104 
Årets resultat 1 221 1 135 
Netto driftbudget 1 230 1 230 
Budgetavvikelse 9 95 
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Överförmyndarnämnd
Medborgare- Helt uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 

 1. Huvudmännens intressen tas tillvara och rättigheter 
blir tillgodosedda.  
 

 2. Jämlikt och gott bemötande 
 

 3. God tillgänglighet 

Huvudmännens intressen tas tillvara genom att per den 31 
december 2014 hade 194 av 199 årsräkningar granskats. 
Nämndens mål att 100% av årsräkningarna ska vara 
granskade innan årsskiftet har därmed inte uppfyllts, 
vilket beror på att granskningsstrategin ej har kunnat 
följas fullt ut med anledning av personalsituationen. Dock 
var granskningen genomförd i samtliga ärenden, men 
beslut av nämnd avseende anmärkning på förvaltningen 
inväntades.  
 
Länsstyrelsen och kommunens revisorer har inte framfört 
någon allvarlig kritik, alla nya ställföreträdare har blivit 
erbjuden introduktionsutbildning samt 
informationsmaterial, och ett flertal utbildnings- och 
informationsträffar har genomförts under året  

För att ge ett jämlikt och gott bemötande har en 
servicedeklaration, nöjdhetsundersökning och ett 
dokument för formaliserat avgångssamtal antagits under 
2014.  
 
För att ha en god tillgänglighet finns det tillgång till de 
mest frekvent använda dokumenten både på hemsidan 
och fysiskt på kontoret.  

  
Tillväxt och utveckling-  Sammanvägd bedömning 
Målsättning saknas 
 

 

  Intern effektivitet - Helt uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 

  4. Effektiv och rättssäker handläggning 
 

För att uppnå en effektiv och rättsäker handläggning har 
riktlinjer för handläggningen av ärenden tagits fram, och 
de befintliga riktlinjerna kommer även att ses över och 
uppdateras kontinuerligt.  
 
Nämnden beslutade att inte ta upp delegationsordningen 
som ett ärende under 2014, då den ansågs vara tillräckligt 
uppdaterad.  
 
Ställföreträdarna har under 2014 fått arvode utifrån SKLs 
riktlinjer, nämnden och verksamheten har haft träff med 
bl.a. socialtjänsten och tingsrätten under 2014 och 
nämnden har antagit en dokumenthanteringsplan.  

  

 
Medarbetare-  Sammanvägd bedömning 
Målsättning saknas  
  
Ekonomi – Helt uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 

 5. Budget i balans  
 

För att uppnå en budget i balans har en uppföljning av 
nämndens mål, ekonomi, ärendevolymer, resultat av 
årsräkningsgranskning mm rapporterats vid 
nämndssammanträden. 
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Kommunstyrelse

Ordförande:  Tommy Nyström
Antal ledamöter: 11

Förvaltningschef: 
Lennart Johansson

Uppdrag 
Kommunstyrelsen	är	kommunens	ledande	politiska	
förvaltningsorgan.	Den	har	ansvar	för	hela	kommunens	
utveckling	och	ekonomiska	ställning.	Kommunstyrelsen	
leder	och	samordnar	planeringen	och	uppföljningen	
av	kommunens	ekonomi	och	verksamheter.	Till	
kommunstyrelsens	uppgifter	hör	även	att	ha	uppsikt	över	
nämndernas	och	de	kommunala	bolagens	verksamhet.	
Det betyder att styrelsen övervakar att lagar och riktlinjer 
följs	i	den	kommunala	verksamheten.

Årets viktigaste händelser
Samarbetsavtalet mellan Gällivare kommun och 
LKAB	som	undertecknades	2012	har	vunnit	laga	
kraft.	Kommunfullmäktiges	beslut	att	anta	avtalet	
överkla¬gades,	men	Högsta	förvaltningsdomstolen	
meddelat	har	att	man	inte	ger	prövningstillstånd.	
Kammarrättens	avgörande	står	därmed	fast.

Första	byggprojektet	i	samhällsomvandlingen,	ett	nytt	
vård	och	omsorgsboende,	påbörjades	november	2014.

Inom	markplaneringsområdet	har	kommunen	nått	
två	viktiga	milstolpar	genom	att	den	fördjupade	
översiktsplanen	och	översiktsplanen	är	antagen.	
Planernas syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om 
användningen av mark- och vattenområden samt hur den 
byggda	miljön	ska	utvecklas	och	bevaras.	

Kommunens	handlingsplan	för	jämställdhet	2015-
2020	är	antagen	av	kommunstyrelsen	i	juni.	De	mål	
som	anges	i	planen	ska	brytas	ner	i	nämndernas	
och verksamheternas arbete med styrkort, 
verksamhetsplaner	och	handlingsplaner.

Valet	till	Europaparlamentet	och	det	allmänna	valet	har	
organiserats	och	genomförts	under	året.	Valdeltagandet	
för	Gällivare	kommun	till	Europaparlamentet	var	36,34	
procent	vilket	är	en	ökning	med	3,87	procent	sedan	
2009.	Valdeltagandet	i	det	allmänna	riksdagsvalet	var	
82,23	procent,	vilket	är	en	ökning	med	1,6	procent	sedan	
2010.	

Driftsanalys
Kommunstyrelsen	uppvisar	ett	överskott	på	cirka	2,0	
Mkr	i	förhållande	till	budget.	Det	redovisade	överskottet	
beror	bland	annat	på	att	anvisade	medel	för	utredningar	
inom samhällsomvandlingen inte har förbrukats eftersom 
utredningarna	endast	är	i	ett	inledande	skede.	Överskott	
har	uppstått	även	inom	KLK:s	enheter.	Överskotten	beror	
till	största	delen	på	vakanta	tjänster	samt	ej	fullbordade	

rekryteringar.	IT-enheten	redovisar	underskott	delvis	
beroende	på	betydande	merkostnader	med	anledning	av	
förnyelse av avtalet för licensavgifter

Investeringsanalys 
De	största	investeringsprojekteten	avser	markförvärv	och	
exploateringsprojekt	kopplade	till	samhällsomvandlingen.	
Medel har förbrukats i samband med förvärv av mark 
för	utveckling	av	Hellnerstadion	på	Dundret.	Samhälls-
byggnadsförvaltningen	har	påbörjat	detaljplanearbetet	
för	Repisvaara	Södra.	Investeringsprojektet,	boende	
för	socialt	stöd,	har	påbörjats	med	projektering	och	
utredning.	Byggstart	är	planerad	till	sommaren	2015.	
Samtliga	investeringsprojekt,	är	pågående,	och	
avses	därmed	kompletteringsbudgeteras,	förutom	
de	investeringsprojekt	för	samhällsomvandlingen	
som	har	finansierats	med	skattemedel.	Därest	behov	
uppstår	av	ytterligare	finansiering	för	dessa	projekt	har	
kommunstyrelsen möjlighet att besluta om tilläggsanslag 
ur	den,	av	LKAB,	erhållna	skadeståndsersättningen.

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
För att klara den samhällsomvandling som Gällivare står 
inför	ställs	stora	krav	på	att	tillgodose	en	god	planering,	
bebyggelse,	boende,	infrastruktur	och	kommunikationer.

Programmet för verksamhetslokaler i centrum är 
färdigställt	och	är	antaget	i	Kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnadsförvaltningen	har	flera	byggprojekt	
som	är	i	både	program-,	detaljplane-,	och	
projekteringsskede,	t	e	x	boende	för	socialt	stöd	och		
ishall.	Programarbete	kommer	bl	a	att	påbörjas	för	
multifunktionshus,	kunskapshus	samt	ytterligare	ett	äldre	
boende.
 
I och med att centrum kommer att förändras en hel del 
inom	de	kommande	åren	pågår	det	flera	utredningar	m	
hur	trafik	och	parkeringsfrågor	ska	lösas	i	framtiden.	

Driftredovisning (tkr)              2014            2013 
Intäkter  -46 452 -35 217 
Personalkostnader 57 998 52 388 
Övriga kostnader 69 175 59 831 
Årets resultat 80 721 77 002 
Netto driftbudget 82 745 85 077 
Budgetavvikelse 2 024 8 075 
 
Investeringar 
Utgifter 7 840 45 
Budget 33 299 12 344 
Budgetavvikelse 25 459 12 299 
Investeringsbidrag 0 0 
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Tillväxt och utveckling- Delvis uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 
 4. Säkra marktillgången. 

 
 5. Befolkningsökning med en positiv inflyttning 

 
 6. Gällivare ska upplevas som en företagsvänlig 

kommun.  
 

 7. En av Sveriges ledande vinterorter 
(vintersportorter).  

Perspektivet tillväxt och utveckling når delvis uppfylld 
nivå. Kommunen har ej säkrat marktillgången genom att 
upprätta en tidsplan för fysisk planering. Befolkningen 
har minskat med 87 personer fram till den 1 november 
2014.  
 
Företagsklimatet har förbättrats något enligt Svenskt 
näringslivs företagsranking.  

  
Intern effektivitet- Delvis uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 

 8. Kontinuerligt förbättra verksamheten. 
 

 9. God planering för flerfunktionella lösningar.  
 
 
 

Perspektivet intern effektivitet når delvis uppfylld nivå. 
En rad förbättringar av verksamheten har gjorts genom 
kvalitetssäkrade processer under året. Kostnads-
jämförelser med andra kommuner har sammanställts. 
 
Planering och samverkan mellan förvaltningarna har ökat 
under året. Det flesta samverkansformerna sker inom 
ramen för samhällsomvandlingen. 

  Medarbetare- Delvis uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 
 10. Nöjda och motiverade medarbetare.  

 
 11. Utveckla strategier inom det personalpolitiska 

området.  

Perspektivet medarbetare når delvis uppfylld nivå. Den 
totala sjukfrånvaron har ökat från 7,1% till 7,4 % för 
perioden. Rekryteringsprocessen är kvalitetssäkrad och 
chefsutvecklingsprogrammet för kommunens chefer har 
startat under perioden.  
 
Ingen medarbetarundersökning har genomföras under 
året.  

  
Ekonomi – Delvis uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 

 12. Utveckla verksamhetsplaneringsprocessen. 
 

 13. Lokalytorna anpassas i kommunen som helhet. 
 

 14. Internhyressystemet ska utvecklas. 
 

Perspektivet ekonomi når delvis uppfylld nivå. Arbetet 
med att utveckla verksamhetsplaneringsprocessen har 
slutförts under 2014. Nyttjandegraden på lokalytor har ej 
redovisats under året.   
 
Arbetet med internhyressystemet är inte slutfört under 
2014 utan arbetet fortsätter under 2015.  
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Medborgare- Delvis uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 

 1. Förbättra verksamhetsuppföljningen för KS och 
KLK 
 

*2. Förbättra och utveckla medborgardialoger, 
marknadsföring och information.  
 

 3. Stödja och förbättra livsmiljöer med ett 
hälsofrämjande perspektiv. 

Perspektivet medborgare når delvis uppfylld nivå för 
perioden. Miljöarbetet har förbättrats i kommunen. 
Gällivare kommun har förbättrat placeringen i 
Miljöaktuellts kommunranking med ytterligare 78 
placeringar till plats 161. Gällivare har även förbättrat 
totalindex i SKL:s webbmätning under 2014. Kommunen 
har inte deltagit i medborgarundersökningen 2014, nästa 
undersökning kommer att göras 2015.  
 
Skillnaderna i hälsa mellan olika grupper ökar. Insatser 
för att minska ojämlikheten i Gällivare kommun är viktigt 
för att nå till den folkhälsopolitiska målsättningen.  
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Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden

Ordförande: Ulf Normark
Antal ledamöter: 7

Förvaltningschef: Antero Ijäs

Uppdrag 
Miljö- och byggnämnden har 
kommunens myndighets- och 
serviceansvar	för	de	uppgifter	som	
faller	inom	plan-	och	bygglagen,	
miljö- och hälsoskyddslagstiftningen, 
livsmedelslagstiftningen samt 
smittskyddslagstiftningen.	Därutöver	
ansvarar nämnden för kontroll av 
försäljning	av	receptfria	läkemedel.	
Nämnden ansvarar även över tillsynen 
enligt	lag	om	skydd	mot	olyckor,	Lag	
om	brandfarliga	och	explosiva	varor	
från	och	med	2014-01-	01.

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

Investeringsredovisning 
Luftmätning	i	tätorterna.	Ny	utrustning	inhandlat.	
Återstående	kostnad	uppgår	till	100	tkr.	Återstående	
budget	återlämnas.

Viktiga händelser under perioden
•	 Elektronisk	ansökan	om	bygglov	införts.
• Ny och effektivare organisation har gett 
	 snabbare	bygglovshantering.
•	 Nyrekrytering	av	personal
•	 Tillsynskampanj	om	nedskräpning	i		
									 tätorterna.
•	 Ny	PBL	lagstiftning	från	1	juli	gav	flera	
								 bygglovsbefriade	åtgärder.
•	 Tillsyn	enligt	LSO,	LBE	enligt	KF		
														beslut.

Driftsanalys 
•	 Positiva	resultatet	beror	på	ökade	intäkter	
								 i	bygglovsprocessen	p.g.a.	snabb	ärende		
        handläggning
• Effektivare miljötillsyn gav ökade intäkter 
• Effektivisering av stadsarkitekt 
 tjänsten 

Framtidsperspektiv samt utvecklingsområden
För att möta ökade behovet av bygglov krävs en ständig 
förnyelse	av	bygglovsprocessen.

Fortsatt strukturering av miljöarbetet under 2015 för en 
bättre	tillsynsverksamhet.

Fortsatt	översyn	av	verksamhetsuppföljning	för	att	
uppfylla	nämndens	krav	på	ändamålsenlig	redovisning.	

Nya IT verktyg används och utvecklas för att underlätta 
verksamheten	på	båda	delarna	av	Miljö-	och	
byggförvaltningen.

Tillsynen	enligt	LSO,	och	LBE	överfört	till	MoB	enligt	KF	
beslut.

Verksamheterna	planeras	och	följs	upp	i	Miljö-	och	
byggnämndens styrkort 2015

 Driftredovisning (tkr)              2014            2013 
Intäkter  -5419  -6 401 
Personalkostnader 6114  5 385 
Övriga kostnader 2060  4 273 
Årets resultat 2755  3 257 
Netto driftbudget 4430  4 176 
Budgetavvikelse 1675     919 
 
Investeringar 
Utgifter 429     245 
Budget 865  1 110 
Budgetavvikelse 436    865 
Investeringsbidrag 0        0  
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Medborgare- Delvis uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 

  1. Snabb och effektiv myndighetsutövning. 
 

  2. Förbättra och utveckla medborgardialoger,   
            marknadsföring och information 
 

  3. Planera och bedriva tillsyn över livsmiljöer med ett 
hälsofrämjande perspektiv. 

Bygglovhanteringen effektiviserad från jan 2013 
handläggningstiden 60 dagar i snitt. Snittvärdet i december 
2014 6 dagar i snitt. Informationen på hemsidor omarbetade.  
 
Medborgarnöjdheten med bemötande och tillgänglighet i Miljö-
och byggförvaltningens verksamhet har ökat sedan 2013. 
Medborgardialoger om bygglovshanteringen och miljötillsyn 
har genomförts. Nya och informativa hemsidor framtagna. 
 
Uppföljning av boendes livsmiljöer på befintliga och nya 
bostadsområden. Uppföljningsmetoden bör utvecklas. 
Tillgänglighetskraven kontrolleras i alla bygglovsärenden enligt 
BBR. Målet om minst 50 st genomförda undersökningar per år 
uppnåddes inte under 2014. 
Tillsyn via nedskräpningsprojektet genomfört under 2014. 
Luftmätning pågår. 
 
MIFO inventering och genomförande planer påbörjats. 
 Ansvaret för LSO och LBE tillsyns-verksamheterna överfört 
till MoB enligt KF beslut. Räddningstjänsten utför detta på 
delegation av MoB 

  

Tillväxt och utveckling- Helt uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 
 4. God samhällsbyggnad för tätort och landsbygd. 

 
 5. Bra service till företag och exploatörer 

 
 

Föreslagit till KF en översyn av detaljplaner för tätorterna med 
utökning av byggrätter och minskning av s k prickad mark. 
 
Dialogmöten med LKAB, Boliden, Vattenfall samt övriga 
näringslivet har genomförts. Träffar med övriga näringslivet 
genomförts. 

  

Intern effektivitet- Delvis uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 
 6. En kostnadseffektiv verksamhet med god service 

 
 7. Skapa effektiva samverkansformer med 

samhällsomvandlingens aktörer  

Ny organisation genomförts och nya och effektivare system har 
införts. Handläggnings-tiden för bygglov har minskat från i 
snitt 60 dagar till 6 dagar. Omstrukturering av miljötillsynen 
pågår. 
 
Förvaltningen deltar aktivt i samhälls-omvandlingen och 
samverkan med externa och interna aktörer pågår. 

  

Medarbetare- Delvis uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 
 8. Nöjda, kunniga och motiverade medarbetare 

 
 9. Säkra framtida kompetensförsörjning 

 

Teambildnings aktiviteter genomförts. Värdegrundsarbete 
pågår. Genomför 4st samverkansmöten/år rus samtal och APT 
genomförts.  
 
Utbildning och nyrekrytering av personal genomförts. 
 

  

Ekonomi – Delvis uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 
 10. Utveckla verksamhetsplaneringsprocessen och 

uppföljningen  
Integrering av EDP och Å-Datasystem genomförts Nya 
tillsynsplaner och verksamhetsplaner utarbetade för att förbättra 
verksamhetsuppföljningen. 
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Service och 
tekniknämnden 

Ordförande: Mats Rantapää
Antal ledamöter: 7

Förvaltningschef: Joakim Svensson

Uppdrag
Service- och tekniknämnden fullgör 
kommunens	uppgifter	avseende	
infrastruktur som gator, vägar, 
gatubelysning,	flygplats,	vatten	
och	avloppshantering,	avfall,	
räddningstjänst, fritidsanläggningar, 
trafikfrågor,	parker,	skog	och	
kommunala	fastighetsbeståndet.	
Utöver det ansvarar nämnden 
för lokalvård, kommunala 
sysselsättningsverksamheten, bidrag 
till idrotts- och fritidsföreningar, 
bostadsanpassningsbidrag,	
konsumentvägledning och 
skuldsanering.

Service- och tekniknämnden

Mats Rantapää (s), Margareta Pohjanen (s), Lena Israelsson (s), 
Frank Öqvist (s), Terttu Kult (v), Jeanete Henriksson (v) saknas på bild,    
Benny Ringvall (m).

Årets viktigaste händelser

Arbetet	med	att	uppgradera	och	installera	ett	nytt	lås-	och	
passage	system	i	kommunen	har	fortsatt,	nu	har	åtta	av	
kommunens viktigaste verksamhetslokaler ett fungerade 
tillträdes-	och	skalskydd.	

Uppskyltning	av	kommunens	skidspår	och	skoterleder	
har	genomförts.	Naturområde	Sandviken	har	renoverats	
inför	denna	sommar.	

Vid	pensionärsservice	har	verksamheten	stabiliserats	
och	en	bättre	kontinuitet	på	erbjuden	service	har	kunnat	
levereras	genom	det	pågående	projektet	med	utökning	
av	anställd	personal	inom	enheten.	

Från och med 1 maj har ett mer effektivt system för 
felanmälan	införts	i	kommunen.	Det	nya	systemet	ger	
flera	möjligheter	till	hur	felanmälan	lämnas.	Systemet	
ger också en bättre översyn och möjlighet till snabbare 
handläggning	och	återkoppling.

Arbete med att transformera larmcentralen till en 
servicecentral	fortgår.	Utalarmeringsfunktionen	har	
överförts	till	SOS-alarm	från	och	med	den	8	december.

Arbetet med att internt kvalitetssäkra 
verksamhetsledningen inom förvaltningen har resulterat 
två gånger i följd i att verksamheter vid SoT har utsetts till 
vinnare	i	Årets	verksamhet.	

En	fastighet	i	centrala	Gällivare	har	anpassats	till	
boende	för	ensamkommande	flyktingbarn.

Kommunhusets huvudentré har byggts om och stod 
färdig	i	augusti	månad.

Kommunen har tillförts ytterligare en fritidsanläggning 
i	och	med	att	Hellnerstadion	har	tagits	i	bruk	fr.o.m.	
2015-01-01.

Vatten och avlopp
Infrastruktursatsningarna	har	kommit	igång	på	område	
A.	Tillsammans	med	förebyggande	åtgärder	på	VA-
ledningar	på	området	övre	Heden	har	det	redan	
inneburit	minskade	driftsstörningar.

Två nya brunnar har anlagts i Sarkasvaara vattentäkt 
för	att	långsiktigt	säkerställa	tillgång	till	bra	vatten.	

Avfall
Kavahedens återvinningscentral har invigts den 14/10 
efter	en	stor	ombyggnation	och	upprustning.	Det	
har medfört bättre arbetsmiljö och bättre service för 
medborgarna.	Tio	gamla	soptippar	har	också	återställts	
för	att	minska	miljöpåverkan.
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Driftsanalys
Förvaltningen gör ett mindre överskott vilket främst 
beror	på	att	sysselsättningsenheten	genom	eget	
framgångrikt arbete och det allmänna marknadsläget, 
underutnyttjande	budgeterade	lönebidragsmedel.	
Positiva	iakttagelser	i	driftbudgeten	är	att	flyget	lyckats	
balansera	upp	de	förlorade	statliga	intäkterna	med	
ökade	kommersiella	intäkter.	Fortsatt	är	ändå	bilden	
av driftkostnaderna vid förvaltningen den att Gata/
park	och	Fastighet	kontinuerligt	tvingas	nedprioritera	
det långsiktiga underhållet av vår infrastruktur för att ge 
utrymme	till	akuta	åtgärder.

Investeringsanalys
Uppgradering	av	inflygningsutrustning	på	Lapland	Airport	
pågår.	
På	Hellnerstadion	pågår	bygget	av	en	ny	
stadionbyggnad,	klar	sommaren	2015.	
Multiarenan	vid	Malmstaskolan	är	uppförd	och	invigd	i	
september.

Ombyggnation av järnvägsstationen till nytt Resecentrum 
är	klar	och	invigning	skedde	i	oktober.	En	förstärkning	
och	uppgradering	av	VA	-	systemet	på	Andra	Sidan	har	
slutförts	under	sommaren.	

Utbyggnaden av Kavahedens återvinningscentral är 
slutförd	och	nyinvigning	skedde	i	oktober.	
Avveckling av fastigheterna vid Brushanen och 
Kommunalhemmet	är	slutförda.	
Hockeyrinken	på	Sjöparkskolan	har	färdigställts	och	
invigdes	i	december.

Sammantaget har sena beslut om investeringsmedel i 
kombination	med	ökande	priser	gett	en	försening	på	flera	
projekt.	Flera	av	årets	planerade	projekt	kom	igång	sent	
under	hösten	och	bedöms	bli	klara	till	sommaren	2015.	
Den	stora	skillnaden	i	upparbetade	medel	jämfört	med	
fjolåret	beror	på	att	de	stora	projekten	uppgradering	av	
flygplatsen	och	infrastruktursatsning	område	A	skjutits	
framåt.	

Skatteverksamhet 
Driftredovisning (tkr)              2014            2013 
Intäkter  -139 928 -127 676 
Personalkostnader 104 293 100 878 
Övriga kostnader 125 314 120 706 
Årets resultat 89 679 93 908 
Netto driftbudget 90 274 93 910 
Budgetavvikelse 595 2 
 
Investeringar 
Utgifter 43 437 95 894 
Budget 108 369 164 786 
Budgetavvikelse 64 932 68 892 
Investeringsbidrag -6 750 -7 371 

  

Vatten och avlopp 
Driftredovisning (tkr)              2014            2013 
Intäkter  -45 403 -41 978 
Personalkostnader 16 35 
Övriga kostnader 32 716 29 350 
Kapitalkostnader 12 671 12 593 
Årets resultat 0 0 
Netto driftbudget 0 0 
Budgetavvikelse 0 0 
 
Investeringar 
Utgifter 13 767 14 349 
Budget 30 511 34 860 
Budgetavvikelse 16 744 20 511 
Investeringsbidrag -1 897 0 

  

Avfall 
Driftredovisning (tkr)              2014            2013 
Intäkter  -27 717 -32 345 
Personalkostnader 686 440 
Övriga kostnader 25 566 30 408 
Kapitalkostnader 1 465 1 497 
Årets resultat 0 0 
Netto driftbudget 0 0 
Budgetavvikelse 0 0 
 
Investeringar 
Utgifter 3 538 2 493 
Budget 489 489 
Budgetavvikelse -3 049 -2 004 
Investeringsbidrag -3 538 -2 493 
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Service- och tekniknämnden

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Gällivare kommun har ett i stora delar kraftigt eftersatt 
underhåll	för	gator,	vägar,	ledningsnät	för	VA	samt	
fastigheter.	Den	största	utmaningen	är	att	styra	mer	
resurser	från	akut	underhåll	mot	ett	långsiktigt	planerat	
underhåll.	

Samhällsomvandlingen kommer medföra att områden 
som	är	i	riskzonen	måste	avvecklas	och	ersättas.	Det	
påverkar	offentlig	service,	vägnät,	kommunikationer	och	
bostadsbestånd.	Ny	områden	och	förtätningar	i	centrum	
planeras	vilket	innebär	omfattande	förstärkningsåtgärder	
avseende	VA	och	gator.
En stor utmaning ligger i att klara drift och service i 
skedet	av	både	avveckling	och	utveckling.

Att	skapa	bra	lokaler	för	förvaltningens	operativa	
delar skulle ge kraftigt förbättrade möjligheter, idag 
saknas förutsättningar för en mer effektiv och rationell 
driftorganisation	på	förvaltningen.	En	satsning	på	
gemensamma lokaler skulle avsevärt förbättra uteffekten 
på	förvaltningen.

Attraktiviten och servicenivån har förbättrats men 
möter tyvärr ännu inte i alla delar den nivå som 
kommunmedborgarna önskar och därför krävs fortsatt 
utveckling	på	området.	Mycket	kan	sannolikt	lösas	genom	
omföring av resurser internt medan andra delar kräver 
samsyn	och	ny	teknik	inom	hela	kommunen.

Förvaltningen	har	inte	lyckats	ersätta	förlorad	kompetens	
i	den	utsträckning	som	den	pensionerats	eller	övergått	
till	annan	verksamhet.	För	att	komma	tillrätta	med	bristen	
på	personal	med	rätt	kompetens	krävs	ett	nytänkande	
arbete	både	på	lång	och	på	kort	sikt.
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Service- och tekniknämnden

Medborgare- Helt uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 

 1. Vidmakthålla och utveckla infrastrukturen 
 2. Vidmakthålla och utveckla fastigheter 
 3. Vidmakthålla och utveckla affärsverksamheterna 
 4. Vidmakthålla och utveckla fritiden 
 5. Vidmakthålla och utveckla sysselsättningen 
 6. Förbättra serviceandan samt återkoppling till 

medborgarna 
 7. Vidmakthålla och utveckla yttre miljö (inkl. 

skogen) 
 8. Vidmakthålla och utveckla trafiksäkerhet, trygghet 

och allmän säkerhet 
 

Antalet felanmälningar för gata/park/VA har minskat. 
Det planerade underhållet ökar. 
Medborgarna sorterar avfall i större utsträckning och 
antalet kunder som betalar för sophämtning har ökat.  
Möjligheten att sortera fler fraktioner samt utarbetat 
informationsmaterial till kunderna har ökat.  
Medborgarnöjdheten med våra sport- och 
fritidsanläggningar ökar och ett nytt, modernt 
bokningssystem har införts.  
Sysselsättningsverksamheten utökar stadigt sina 
uppnådda mål och pensionärsservicen har utökat sin 
service. 
Flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder har utförts av 
teknikavdelningen.  
Räddningstjänsten utökar det förebyggande 
säkerhetsarbetet gentemot medborgarna. 

  

Tillväxt och utveckling- Delvis uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 
 9. Stödja processen med sakkompetens 
 10. Genomföra tilldelade projekt enligt plan 
 11. Vidmakthålla och utveckla fritiden 

Deltagande i ÖP, FÖP och utvecklingsplan i 
samhällsplaneringen. 
Ett stort arbete med att skylta upp skidspår och 
skoterleder pågår. En gestaltningsplan tas fram för den s k 
Friluftsstigen, i syfte att utveckla det rörliga friluftslivet i  
tätortsnära område. 

  

Intern effektivitet- Helt uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 
 12. Förbättra verksamhetsledningen inom 

förvaltningen 
 13. Verka för att planera flerfunktionella, 

kostnadseffektiva och hållbara lösningar 
 

Samverkan och utbyte mellan förvaltningens olika delar 
ökar och bidrar stort till koncerntänk och effektivitet. 
Dialogen med medborgarna i samband med 
samhällsomvandlingen bör pågå kontinuerligt för att nå 
målet. 

  

Medarbetare- Helt uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 
 14. Utveckla och motivera medarbetare 
 15. Påverka framtida kompetensförsörjning 

 
 
 

Den senaste medarbetarundersökningen visade ökade 
resultat på alla styrtal. Men arbetet med att öka 
medarbetarnöjdheten och att positivt påverka den 
framtida kompetensförsörjningen är en ständig viktigt 
utmaning. 

  

Ekonomi – Delvis uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 
 16. Aktivt delta i verksamhetsledningsprocessen, 

samt öka nyckeltalsanvändning för att få en 
kostnadseffektiv verksamhet 
 

Täckningsgraden för hushålls- och verksamhetsavfall 
samt VA är god genom ett långsiktigt och genomarbetat 
taxe- och nyckeltalsarbete. 
Arbetet med nyckeltal för fastigheter fortsätter  
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Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden

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

Barn- utbildning och 
kulturnämnden

Ordförande: Lena Lindberg
Antal ledamöter: 9

Förvaltningschef: 
Annica Henriksson

Uppdrag 
Nämnden skall bedriva sin verksamhet i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och 
finns	i	nämndens	reglemente	och	i	enlighet	med	de	
föreskrifter	som	finns	i	skollag	och	förordningar.
Nämnden	ska	följa	upp,	rapportera	och	utvärdera	sin	
verksamhet	och	ekonomska	ställning	och	fortlöpande	
informera styrelse och fullmäktige om nämndens 
utveckling.

Årets viktigaste händelser
Under	våren	2014	påbörjades	en	skolstrukturutredning	
för	att	få	fram	förslag	på	en	hållbar,	långsiktig	
förskole- och grundskolestruktur som inkluderar 
samtliga	skolor	och	förskolor	i	Gällivare	kommun.	
Utredningen är föranledd av förändringar i skolans 
uppdrag	för	hur	verksamheterna	bör	organiseras,	nya	
nationella	krav	på	pedagogiska	miljöer	och	lärverktyg,	
förändringar	i	elevunderlaget,	samt	i	den	pågående	
samhällsomvandlingen.	En	nulägesanalys	över	förskole-	
och	skolverksamheterna	i	kommunen	är	framtagen.

Skolorna har infört Schoolsoft som är ett 
dokumentationsprogram	mellan	skolan	och	hemmet.

Kulturarrangemanget Byakult genomfördes för 
första	gången	i	maj	och	är	en	del	i	satsningen	på	
att	visa	upp	landsbygden.	Över	100	personer	deltog	
i förberedelserna och resultatet blev marknad, 
föreställning	och	flertalet	andra	aktiviteter.	I	samband	
med	höstens	Kulturfestival	firades	även	100-årsfirande	
av	gamla	Centralskolan.

En	biblioteksplan	är	antagen	hösten	2014.

Driftsanalys
Barn-	utbildning-	och	kulturnämndens	resultat	uppvisar	
ett	överskott	på	690	tkr.	Detta	beror	på	ökade	intäkter	i	
form av barnomsorgsavgifter, lägre kostnader avseende 
nämnd	samt	överskott	från	måltider.	För	år	2014	har	
Buok	fått	ett	tillskott	på	4	000	tkr	från	LKAB	för	ökade	
merkostnader i samband med bibehållen struktur i östra 
Malmberget.

Investeringsanalys
Under	2014	har	upphandling	för	inköp	av	bokbuss	
påbörjats,	denna	är	ej	avslutad	än.	Planering	för	
utemiljö vid för- och grundskolor har skett under året 
och	ska	genomföras	under	2015.

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
I	den	nya	centrumplanen	för	Gällivare	ingår	planering	
av	ett	kultur-	och	sportcentrum	som	kommer	att	få	en	
positiv	påverkan	på	hela	kultur-,	biblioteks-,	musei-	och	
ungdomsverksamheten när det gäller samordning, 
tillgänglighet	och	som	mötesplats/liv	och	rörelse	i	centrala	
Gällivare.

Prognoserna visar ett ökat antal födda barn de närmaste 
åren.	Det	ökade	behovet	av	barnomsorgsplatser	gör	att	
tre	nya	förskole-avdelningar	öppnar	våren	2015.

Både förskolan och grundskolan kommer att ha ett stort 
antal	pensionsavgångar	de	närmaste	åren.

Skolutredningen fortskrider våren 2015 med 
utgångspunkt	i	tre	idéförslag	på	en	framtida	skolstruktur	
för	högstadiet.	Idéförslagen	kommer	att	diskuteras	i	dialog	
med	medborgare,	elevråd,	ungdomsråd	m.fl.	Ett	förslag	
till	ny	skolstruktur	presenteras	under	året	utifrån	inkomna	
synpunkter.

Skolinspektionen	och	den	nya	skollagen	ställer	krav	på	
moderna	lärverktyg	och	IT-teknik.	IT-satsningen	innebär	
bland annat att alla elever i åk 7-9 får egen dator samt 
att	samtliga	grundskolor	får	fullt	utbyggt	trådlöst	nätverk.	
Förskolorna	får	bland	annat	iPads	på	varje	avdelning.

Driftredovisning (tkr)              2014            2013 
Intäkter  -32 700 -25 236 
Personalkostnader 212 146 203 720 
Övriga kostnader 90 823 88 186 
Årets resultat 270 669 266 670 
Netto driftbudget 271 359 267 231 
Budgetavvikelse 690 561 
 
Investeringar 
Utgifter 613 1 551 
Budget 6 210 3 813 
Budgetavvikelse 5 597 2 262 
Investeringsbidrag 0 0 
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Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden
Medborgare- Delvis uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 

 1. Alla elever ska nå kunskapskraven. Alla elever ska 
lyckas i klassrummet. Alla elever ska vara inkluderade. 
 

 2. Kulturaktiviteter för alla åldersgrupper. Barn och 
ungdomars rätt till kultur ska särskilt beaktas. 
 

 3. Barnomsorg efter behov. 
 

 4. Inflytande och delaktighet ska prägla 
ungdomsarbetet. 
 

 5. Nöjda brukare i verksamheterna 
 

 6. Barn och unga har en hälsosam livsstil. 
 

 7. Säkerställa kulturarv och kulturmiljöer. 

Gällivare kommun har informationsansvar för ungdomar 
upp till 20 år och erbjuder åtgärder vid behov. Statistik 
finns gällande kunskapskrav, åtgärdsprogram och 
behörighet till gymnasium, men sammanställning saknas. 
Barn och unga har ett flertal forum för inflytande och 
delaktighet både i skolan och på fritiden. Vid slutet av 
2014 var barnomsorgsbehovet uppfyllt. Våren 2015 
öppnar tre nya förskoleavdelningar. Ett ökat antal barn 
och unga tar del av skolföreställningar och Kulturskolans 
verksamhet. En enkätundersökning om kulturutbudet är 
genomförd. 
 
Missnöje inom skolan följs upp genom 
klagomålshanteringen. Undersökningen av barn och 
ungas nöjdhet med trivsel och trygghet i skolan är under 
omarbetning. 
Andelen elever som äter lunch har ökat. Hälsosamtal och 
analys är genomförda. Arbete pågår för att förskolorna/ 
skolorna ska bli miljöcertifierade. För att säkerställa 
kulturmiljöer och kulturarv har förslag om ett 
Kulturmiljöråd lyfts till KS. 

  
Tillväxt och utveckling- Helt uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 

 8. Skolstruktur anpassad till samhällsomvandlingen.  
 

 9. Kultur/ungdomsstruktur anpassat till 
samhällsomvandlingen. 
 

 10. Strukturerad samverkan med näringslivet 
 

 11. Nämnden stöder aktiviteter och arrangemang med 
vinterprofil. 

En översyn av skolstrukturen såväl som kultur- och 
ungdomsstrukturen pågår som ett led i 
samhällsomvandlingen.  
 
Nämndens verksamheter samarbetar med näringslivet i 
kommunen, t ex genom kulturpartnerskap och 
entreprenörsvecka. 
 
Skolorna och kulturverksamheten har medverkat i 
flertalet arrangemang med vinterprofil, t ex Laponiakväll. 

  
Intern effektivitet- Delvis uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 

 12. Effektiv verksamhetsplanering, styrning och 
uppföljning. 
 

 13. Nyttja samhällsomvandlingen för att öka 
effektiviteten. 
 
 

Verksamhetsplanering, styrning och uppföljning sker 
systematiskt genom både BAS-arbetet (Balanserad 
styrning) och SKA-arbetet (Systematiskt kvalitetsarbete). 
Viss sammanställning av SKA-arbetet saknas. 
Samhällsomvandlingen har föranlett en pågående 
utredning av skol-, kultur- och ungdomsstruktur i 
Gällivare kommun. 

  
Medarbetare- Delvis uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 

 14. Nöjda och motiverade medarbetare. 
 

 15. Säkra kompetens- och personalförsörjningen 
inom nämnden 

Oförändrad nöjdhet. Värdegrund implementerad och 
åtgärder enligt medarbetarenkätens resultat framtagna 
inom nästan hela förvaltningen. 
Kompetens- och personalförsörjning följs upp till nämnd 
2 ggr/år, samt i samarbete med LKF. 

  
Ekonomi – Helt uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 

 16. Full kontroll på nämndens ekonomi.  
 

Nämnden har insyn och kontroll över ekonomin genom 
skriftlig budgetuppföljning vid nämndsammanträden samt 
internkontrollplan. 
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Socialnämnden

Socialnämnden

Ordförande: Rita Poromaa
Antal ledamöter: 9

Förvaltningschef: 
Marika Rissanen-Korpi

Uppdrag 
Socialnämnden fullgör kommunens 
uppgifter	inom	socialtjänsten	
och vad som i lag sägs om 
socialnämnd.	Nämnden	utövar	
ledning av den kommunala hälso- 
och sjukvården samt hemsjukvård 
och	fullgör	kommunens	uppgifter	
utöver ovanstående i enlighet 
med gällande lagstiftning inom 
nämndens	ansvarsområde.		Inom	

Överst från vänster: Iris Dimitri (v), Gunnel Eriksson (s), Valborg Fältholm (s), 
Desiré Arvidson-Simonsson (m) ers. Nederst från vänster: Fredrik Nilsson (m), 
Eva-Lena Lyckholm (v), Rita Poromaa (s), Roland Nirlén (s), Steve Ärlebrand 
(s).

givna budgetramar ska socialnämnden verka för att 
sina ansvarsområden bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, 
de	föreskrifter	som	finns	i	lag	eller	förordning	samt	
bestämmelser i av kommunfullmäktige beslutat 
reglemente	för	nämnden.	Nämnden	delegerar	ansvar	
till	förvaltningen	i	beslutad	delegationsordning.	
Socialnämnden skall till fullmäktige regelbundet 
rapportera	hur	verksamheten	utvecklas	och	den	
ekonomiska	ställningen	under	budgetåret.

Årets viktigaste händelser
Försörjningsenhetens organisatoriska övergång till 
biståndsenheten	på	Socialförvaltningen	är	genomförd.	
Under	året	har	risker/hot/problem	identifierats,	
konsekvenser och/eller effekter av dessa har värderats 
för	vidare	arbete	med	åtgärder.

Förändrad ledningsorganisation för chefer, 
administratörer och övriga medarbetare med syfte att 
förbättra	arbetsmiljön	pågår.	Riskanalys	som	upprättades	
vid organisationsförändringen är underlag till de 
förbättringsåtgärder	som	startat	under	året.

Grupphem	för	sju	stycken	asylsökande	ensamkommande	
pojkar	mellan	13-15	år	har	upprättats	under	2014.	
Planering	för	ett	till	boende	och	rekrytering	av	personal	
har	startat.

Nationella	patientöversikten,	digital	plattform	med	samlad	
dokumentation	upprättad	inom	Landstinget,	har	under	
året	blivit	tillgänglig	för	hälso-	och	sjukvårdspersonal	
inom	socialtjänsten.

Byggandet	av	det	nya	äldreboendet	har	startat.

Driftsanalys
Socialnämndens	resultat	uppvisar	ett	underskott	
på	3,7	mkr.	Underskottet	beror	främst	på	det	svåra	

rekryteringsläget	under	sommarperioden	med	höga	
övertidskostnader	som	följd.	En	betydande	del	av	
underskottet	beror	även	på	Allmänna	bestämmelsers	
höjningar	av	OB-tillägget.	

Under årets sista månader har en oväntad ökning skett 
av	utskrivningsklara	patienter,	vilket	också	bidragit	till	ett	
stort	underskott.	På	grund	av	byte	av	debiteringssystem	
för	avgifter	har	en	månads	intäkter	framflyttats	vilket	
också	påverkar	resultatet	2014.

Investeringsanalys
Socialförvaltningens enda investering är nytt 
verksamhetssystem	som	går	enligt	plan.

Driftredovisning (tkr)              2014            2013 
Intäkter  -80 084 -78 144 
Personalkostnader 394 912 379 087 
Övriga kostnader 130 360 128 688 
Årets resultat 445 189 429 623 
Netto driftbudget 441 448 430 431 
Budgetavvikelse -3 740 799 
 
Investeringar 
Utgifter 597 1 282 
Budget 1 284 2 291 
Budgetavvikelse 687 1 009 
Investeringsbidrag 0 0 
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Socialnämnden

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Kommuners socialtjänst har Socialtjänstlagen som 
styrande	ramlag	för	sitt	arbete.	Tillämpningen	av	lagen	
kontrolleras av Socialstyrelsen genom insamling av 
olika	data	gällande	kvalitet,	resultat	och	effektivitet.	
Analys av jämförelsetal dessa områden har lett till att 
utvecklingsuppdrag	startat	med	fokus	på	strukturella	
översyner inom områden gällande äldre och 
funktionsnedsatta.		Översyner	ska	leda	till	att	framtida	
strukturer	utvecklas.	Fokus	är	att	säkra	och	utveckla	
arbetsmetoder	i	arbetsflödet	från	biståndsbedömning	
till verkställande av beslutade insatser och 
personalplanering.	

Negativa kostnadsavvikelser inom socialnämndens 
verksamheter	har	analyserats	och	jämförts	nationellt.	
Jämförelserna är inte helt jämförbara utifrån att 
största	kostnaden	består	av	personalkostnader	
och vid nationella jämförelser framkommer inte om 
respektive	kommun	tillämpar	heltidstjänster	eller	inte.	
Ambitionsnivån i Gällivare kommun är att tjänster ska 
vara	heltid.	

För	att	trygga	framtida	kompetensförsörjning	och	med	
det bevara välfärden är utveckling av arbetsmetoder inom 
bland	annat	ehälsa	en	framgångsfaktor,	planering	har	
påbörjats.	

Viktigt	utvecklingsområde	är	också	integrationsarbetet	
och att samverkan med andra berörda samhällsaktörer 
formaliseras	och	utvecklas.
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Socialnämnden

Medborgare- Delvis uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 

 1. Väl fungerande socialtjänst. 
 

 2. Insatser inom socialtjänsten ska vara av god 
kvalitet. 
 

 3. God tillgänglighet 

1.1 Nationell brukarbedömning visar att 76 % mycket 
nöjd eller ganska nöjd med hemtjänsten. 81 % är mycket 
nöjd eller ganska nöjd med särskilt boende. Resultat från 
övriga jämförelsetal visar både förbättringar och 
försämringar.  
2.1 Bemötandeundersökningen i maj 2014 visar att 100 % 
blev bra bemött av personal i våra verksamheter.  
Kompassen, undersökning gällande kvalitet visar att 
upplevelsen av god kvalitet har ökat. Servicedeklarationer 
har ökat.  
3.1 Negativa resultat gällande god tillgänglighet i Öppna 
jämförelser gäller i stort hemsidans tjänster.  

  
Tillväxt och utveckling- Helt uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 

 4. Främja goda miljöer och vara väl förtrogen med 
livsförhållandena i kommunen. 

  

4.1 Socialförvaltningen har varit delaktig i planering 
kring alla verksamheter som berörts av samhälls-
omvandlingen. Byggandet av det nya äldreboendet har 
startat. Projektering för boende inom socialt stöd med 14 
platser är genomförd. 

  
Intern effektivitet- Delvis uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 

 5. Kvalitetssäkra insatsvolymer och kostnader. 
 

 6. Nyttja samhällsomvandlingen för att öka 
effektiviteten. 
 
 

5.1 Översyn av insatskombinationer inom 
handikappomsorgen pågår. Översyner av uppdrag och 
inriktning kopplat mot riktlinjer och lagstyrning har 
påbörjats. Utveckling av arbetsmetoder i flödet från 
biståndsbedömning till verkställande av beslutade 
insatser och personalplanering har startat 
6.1 Samhällsomvandlingen har lett till effektivare 
samverkan. Samverkansrutin för berörda förvaltningar är 
framtagen. Effektmål för nya äldreboendet framtaget.  

  
Medarbetare- Delvis uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 

 7. Engagerade, friska och motiverade 
medarbetare. 
 

7.1 Resultat från medarbetarundersökningen, som 
genomfördes i slutet av 2013, med svarsfrekvens 58,6 % 
visade att 70% var nöjd med arbetet. Total sjukfrånvaro 
har stigit från 8,8 % 2013 till 9,3 % första halvåret. Total 
sammanställning för hela 2014 ej klar. 

 
Ekonomi – Ej uppfylld nivå Sammanvägd bedömning 

8. Effektivt användande av resurser. 
 

8.1 Metoden Kostnad per brukare (KPB) som används 
inom äldreomsorg och handikappomsorg visar att resurser 
inte används effektivt då kostnaderna ökat. . En 
dagverksamhet har stängts och under 2015-2016 
kommer två dagverksamheter att flytta till fd 
vårdcentralen Forsens lokal. Flyttningen kommer 
bland annat att skapa förutsättningar för effektivare 
personalplanering vilket ger ekonomiska effekter.  
Avveckling av servicelägenheter påbörjas under 
2015. Wassarahem 2 har stängts, ett korttidsboende 
med 8 platser.   
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Kommunala bolag

Verksamhetsberättelser
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Gällivare Energi AB

Gällivare Energi AB

Ordförande: Steve Ärlebrand
Antal ledamöter: 5

VD: Theresa Savonen 

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

Årets viktigaste händelser
Verksamheten	har	under	året	löpande	arbetat	med	
optimeringar	för	att	minska	på	störningar.	Bland	annat	har	
en nödinmatning för bränsle byggts till kraftvärmeverket 
som	vid	störningar	möjliggör	fortsatt	drift	på	fastbränsle	
och	minskat	behov	att	starta	oljepannor.	Tillgängligheten	
på	produktion	har	varit	god.	Fortsatt	utbyggnad	och	
anslutning av fjärrvärmekunder i form av förtätningar 
i	befintliga	fjärrvärmeområden	har	genomförts.	
Diskussioner	och	projekt	med	LKAB	kring	ersättning	för	
samhällsomvandlingens	påverkan	på	bolaget	har	fortsatt	
under	året	men	inget	avtal	har	tecknats.	

Under	2014	har	en	löpande	dialog	förts	med	
kommunstyrelsen i form av månatliga avstämningar där 
ärenden belysts som är viktiga för både bolaget samt 
kommunkoncern.

Ekonomi
Det	ekonomiska	resultatet	för	2014	uppgår	till	-2,4	mkr	
vilket	är	i	paritet	med	förra	året.	Även	2014	har	varit	ett	
varmt	år	vilket	avspeglar	sig	på	intäktssidan.	Intäkten	
av	elförsäljningen	är	lägre	än	förra	året	beroende	på	
lägre	elpris	vilket	även	påverkar	intäkten	för	elcertifikat.	
Bränslekostnaderna är jämförbara med förra året dock 
har	andelen	torv	ökat	i	förhållande	till	flis.	Nya	regler	
för redovisningen, de så kallade K3 reglerna har börja 
tillämpas	vilket	bland	annat	innebär	att	avskrivningarna	
skall	komponent	avskrivas.	Det	har	inneburit	att	ett	flertal	
byggnader har fått en längre avskrivningstid som har 
reducerat	avskrivnings-kostnaden	jämfört	tidigare	år.	
Dock	ökade	avskrivningskostnaden	för	pelletspannan.	
Syftet med att förlänga avskrivningstiden är att dagens 
kunder inte skall bära kostnader som kommande kunder 
skall	stå	för.	Den	generellt	lägre	räntenivån	har	bolaget	
till viss del kunnat dra nytta av dock inte det som är 
säkrat	via	swapar.	Bolaget	har	fortsatt	haft	en	besvärande	
likvid situation och har nyttjat koncernkrediten i samma 
omfattning	som	tidigare.	Årets	investeringar	har	varit	på	
en	lägre	nivå	än	tidigare	år.	Merparten	av	investeringar	

Steve Ärlebrand

avser ledningsnätet samt förbättringar i kraftvärmeverket i 
syfte	att	effektivisera	produktionen	samt	ur	miljösynpunkt.				

Osäkerheten	kring	hur	elpriserna,	elcertifikatpriserna,	
behovet av värme och inte minst samhällsförändringen 
som vi står inför är faktorer som gör att bolagets 
ekonomiska	framtid	är	mycket	svår	att	bedöma.

Den	finansiella	risken	är	inte	en	avgörande	faktor	
kommande år för bolaget då räntenivån verkar ha 
hamnat	på	en	låg	nivå	för	en	överskådlig	tid	samt	att	vi	
har	säkrat	lån	med	ränteswapar	och	nuvarande	leasing	
löper	fram	till	2030.	Gällivare	Energi	AB	står	inför	en	
stor	ekonomisk	utmaning	beroende	på	hur	utvecklingen	
inom	samhällsomvandlingen	fortlöper.	Övergången	till	
komponentredovisning	vilket	bla	påverkat	eget	kapital	går	
att	utläsa	i	nedan	balansräkning.

Resultaträkning 2012 2013 2014 
Intäkter 132 687   128 671 132 175 
Kostnader -106 047 -95 709 -100358 
Avskrivningar -18 546  -18 574 -17 456 
Nettoresultat 8 094 14 388 14 361 
Finansiella intäkter 70 39 60 
Finansiella kostnader -15 654  -16 896 -16 803 
Resultat före skatt -7 490 -2 469 -2 382 
Skatt 877  0 0 
Årets resultat -6 614 -2 469 -2 382 

 
   

Balansräkning 2012 2013 2014 
Anläggningstillgångar 365 734 354 479 344 476 
Omsättningstillgångar 44 799  47 104 54 552 
Summa tillgångar 410 533 401 582 399 028 
Eget kapital 16 721 21 253 20 213 
Avsättningar 4 162 4 162 4 227 
Långfristiga skulder 349 287 337 483 351 584 
Kortfristiga skulder 40 364  38 508 23 004 
Summa eget kapital,  410 533 401 582 399 028 
avsättningar och skulder    

 
   

Nyckeltal 2012 2013 2014 
Soliditet 4 5 6 
Försäljning värme GWh 166 154 155 
Försäljning el GWh 23 23 23 
Antal villakunder 1 571 1 580 1586 
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Gällivare Energi AB

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Den enskilt största utmaningen för Gällivare Energi AB 
är	samhällsomvandlingen.	Totalt	påverkar	denna	en	
femtedel av dagens totala fjärrvärmeunderlag vilket är 
en	utmaning	att	lösa	för	framtiden.	Möjligheterna	med	
samhällsomvandlingen är att komma till en långsiktigt 
hållbar	energilösning	för	samhället.
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Matlaget i Gällivare AB

Matlaget i Gällivare AB

Ordförande: Ros-Marie Norlin
Antal ledamöter: 5

VD: Annchatrin Haglund

Uppdrag 
Matlaget i Gällivare AB ska erbjuda välsmakande, 
näringsriktig	och	prisvärd	mat	till	barn,	ungdomar,	sjuka	
och	äldre	inom	Gällivare	kommun	och	Norrbottens	Läns	
Landsting.

Annchatrin Haglund
Årets viktigaste händelser
Bolaget	har	firat	20	år	som	Matlaget.	Deltagit	vid	
Gällivaregalan	som	partner	och	utställare.	Tillsammans	
med	Gastronomihögskolan	startat	upp	en	Arbetsledare	
utbildning	för	storhushåll	på	distans.	2	medarbetare	har	
påbörjat	utbildningen.	Samarbete	med	gymnasieskolans	
lärlingsprogram	avslutades	med	examen	ingen	
fortsättning	i	Gällivare.
Uppdateringar	av	matsedlar	enligt	senaste	(SNR)	
näringsrekommendationerna	har	varit	fortsatt	avbrutet	på	
grund	av	bristen	på	dietister	i	kommunen.	Förväntas	klart	
höst	2015.	Andelen	ekologiskt	i	verksamheten		är	17%	
varav	46%	är	ekologiskt	kött.
Närproducerat	46%.	

Ekonomi
Bolaget använder sig av ett välutvecklat nätbaserat 
kostdataprogram.	Alla	beställningar	och	uppföljningar	
görs	i	programmet	och	kan	på	så	sätt	minimera	risken	
för	överproduktion	och	felbeställningar.	Systemet	
användes till 100%  av våra kunder vilket resulterar i en 
noggrannare	produktionsplanering	och	har	i	största	grad	
hjälpt	företaget	till	en	god	ekonomisk	hushållning	och	
en	noggrann	uppföljning	av	inköp	och	beställningar.	Fler	
sålda	portioner	än	budgeterat	och	utebliven	dietisthjälp	
har	bidragit	till	det	positiva	resultatet. 

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
Samarbetet mellan Bolaget och våra kunder måste 
utvecklas	för	att	hitta	en	samhällsekonomisk	balans.	
Kostens betydelse i vardagen har fått ett större utrymme 
i	allas	verksamheter	(skola,	äldreomsorg	och	vården).	
En	viktig	del	när	samhället	planeras	och	byggs	om	
är	att	Bolaget	får	vara	delaktiga.	Produktionen	i	våra	
nuvarande lokaler har varit i gång i 11 år varje dag året 
runt	och	sliter	hårt	på	utrustning	och	lokaler.	Ny	teknik	
och nya förutsättningar ändras och utvecklas ständigt 
i	vår	bransch.	Detta		är	viktigt	att	ta	hänsyn	till		när	vi	
står	inför	en	stadsomvandling.	Att	vara	i	framkant	med	
ny	teknik	och	ständigt	uppdaterad	i	kosthantering	är	
vår	viktigaste	utmaning	framöver.	Rekrytering	av	nya	
medarbetare främst arbetsledare och medarbetare med 
spetskompetens	fortsätter,	inför	omställningen	till	våra	
kunder	och	brukares	framtida	behov.

Resultaträkning 2012 2013 2014 
Intäkter 28 546 29 454 30 205 
Kostnader -26 269 -26 155 - 27 946 
Avskrivningar -1 098 - 114 - 402 
Rörelseresultat 1 179 3 185 1 857 
Finansiella intäkter 35 42 36 
Finansiella kostnader -30 - 33  - 41 
Resultat före skatt 1 184 3 194 1 851 
Skatt* -530  - 1 328 - 347 
Årets resultat 654 1 866 1 504 

   
 

  
 Balansräkning 2012 2013 2014 

Anläggningstillgångar 2 173 1 889 1 842 
Omsättningstillgångar 8 636 11 147 12 841 
Summa tillgångar 10 809 13 036 14 683 
Eget kapital 4 216 6 081 7 277 
Avsättningar 2 217 2 718 3 026 
Långfristiga skulder 0 0 0 
Kortfristiga skulder 4 376 4 237 4 380 
Summa eget kapital,  10 809 13 036 14 683 
avsättningar och skulder   

 
 

  
 Nyckeltal 2012 2013 2014 

Soliditet (%) 54 63 66 
Avkastning på eget kap. 
(%) 33 35 19 
Res. efter finansnetto (Tkr) 1 919 2 894 1 851 
Medeltal anställda (st) 25 26 28 
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TOP bostäder ABTOP bostäder AB

Ordförande: Berne Selberg
Antal ledamöter: 6

VD: Esa Norojärvi

Uppdrag 
Verksamheten	vänder	sig	främst	till	befintliga	
hyresgäster	samt	andra	kommuninvånare	och	inflyttare	
som	behöver	ett	attraktivt	boende.
Bolaget tillhandahåller goda bostäder i välskötta 
fastigheter	och	bostadsområden.
Bolaget förvaltar sitt bestånd effektivt och utvecklar 
förvaltningsformer där hyresgästerna skall 
uppmuntras	att	ta	ett	aktivt	ansvar	för	boendemiljön	
och	bostadsområdenas	utveckling.	Samverkan	med	
kommunen ska ske för att motverka segregation och 
utveckla	en	god	gemenskap	och	trygghet	i	de	olika	
bostadsområdena.	Bolaget	medverkar	till	att	god	service	
finns	i	bostadsområdena	och	informerar	om	och	verkar	
för	en	ökad	källsortering	av	avfall.			

Årets viktigaste händelser
TOP	bostäder	har	fortsatt	upprustningen	med	etapp	
två	av	utemiljön	på	det	enskilt	största	bostadsområdet	
Sjöjungfrun.	På	detta	område	har	det	nyproducerats	
18	Carportar	och	19	Motorvärmarplatser	med	
Webbstyrning.	På	kv	Kopparn	har	utvändig	upprustning	
av	fasader	och	inklusive	byte	fönster/dörrar	skett.	I	slutet	
av	året	förvärvade	bolaget	Hasseln	10-11	som	gränsar	
till en tidigare ägd fastighet som ger utrymme till 40 - 60 
lägenheter.	I	övrigt	har	bolaget	under	året	arbetat	enligt	
beslutad	investerings	och	underhållsplan.

Ekonomi
Från	att	tidigare	ha	tillämpat	årsredovisningslagen
Och Bokföringsnämndens allmanna råd har bolaget från 
1	jan	2014	upprättat	årsredovisningen	enligt	BFNAR	
2012:1	(”K3”)
Påverkbara	poster	med	anledning	av	ändrade	
redovisningsprinciper	är	komponentavskrivningar	av	
fastigheter	samt	uppskjuten	skatt.
För	räkenskapsåret	2014	redovisar	TOP	bostäder	ett	
resultat	motsvarande	2,067	Mkr.	
Medeltemperaturen	för	året	har	varit	lägre	än	normalt	
vilket har resulterat i lägre värme- och elförbrukning 
Arbetet	med	energibesparande	åtgärder	har	också	haft	
en	positiv	effekt	på	kostnaderna
Vi	har	under	året	kunnat	dra	nytta	av	det	låga	ränteläget	
vid låneomskrivningar vilket har resulterat i lägre 
räntekostnader..
Eftersom målsättningen för TOP bostäder är att satsa 
och	prioritera	underhållsåtgärder	i	våra	fastigheter	
har	överskottet	från	ovannämnda	poster	använts	till	
underhållsåtgärder.
Posten	underhåll-	och	reparationer	uppgick	för	året	till	
21,4 Mkr
Därutöver har TOP bostäder satsat 10,1 Mkr i 
värdehöjande	investeringsprojekt	samt	förvärv	av	tomter	
för	kommande	nyproduktion.	Projekten	har	finansierats	
med	egna	medel.

Nedre raden: Ove Haarala, Berne Sehlberg ordf., 
Frank Öqvist vice ordf. Övre raden: Ove Lindblom 
arbetstagarrepr., Eva Eriksson, Piotr Korzunowicz.

Eftersom	det	finns	gott	om	arbetstillfällen	på	orten	har	
kostnaden	för	hyresbortfall	av	bostäder	minskat.
I resultatet ingår inte de direkta kostnaderna för 
fastigheter ägda av Gällivare Kommun vilka förvaltas 
av TOP bostäder motsvarande 33,1 Mkr, bestående 
av faktiska fastighetskostnader som exakt motsvarar 
ersättningen	från	kommunen.
Dessa faktorer sammantaget gör att det ekonomiska 
resultatet	uppfyller	måttet	för	god	ekonomisk	hushållning.

Resultaträkning 2012 2013 2014 
Intäkter 135 782  143 763 144 218 
Kostnader -133 869 -117 218 -117 414 
Avskrivningar -13 104   -14 237 -13 875 
Nettoresultat -11 191   12 308 12 929 
Finansiella intäkter 565         393     347 
Finansiella kostnader -12 683  -12 186 -10 770 
Resultat före skatt -23 309         515   2 506 
Skatt        -439 
Årets resultat -23 309 515 2 067 
        
Balansräkning 2012 2013 2014 
Anläggningstillgångar 443 202 441 018 486 696 
Omsättningstillgångar 19 689   11 379     4 490 
Summa tillgångar 462 891 452 397 491 186 
Eget kapital 56 585   56 900   89 750 
Avsättningar 223        223         662 
Långfristiga skulder 365 183  358 627  362 815 
Kortfristiga skulder 40 900    36 647   37  960 
Summa eget kapital,  462 891  452 397  491 186 
avsättningar och skulder    
    
Nyckeltal 2012 2013 2014 
Soliditet 12,22      12,58  18,28 
Kassalikviditet 48,14      31,05 11,83 
Hyresbortfall bostäder 0,91        0,78  0,70 
Vakansgrad 31/12 0,70        0,52  0,26 
Underhåll/  kvm uthyrbar 
yta 161,37 

           
106,04  92,98 
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TOP bostäder AB

Framtidsperspektiv & utvecklingsområden
En	viktig	och	samtidigt	osäker	parameter	är	givetvis	
samhällsomvandlingen.	Nya	bostäder	kommer	att	
behövas bla som ersättning för de bostäder som kommer 
att	försvinna	i	Malmberget	samt	för	inflyttande	arbetskraft	
och	ungdomar	som	vill	flytta	hemifrån.	TOP	bostäder	
ser att behovet av bostäder är stort och arbetar med att 
försöka	få	fram	mark	samt	planmässiga	och	ekonomiska	
möjligheter	för	viss	nyproduktion.

Men om TOP bostäder kommer att ha möjlighet att bygga 
fler	bostäder	är	avhängit	av	den	ekonomiska	utvecklingen	
i bolaget eftersom Nya Allbolagen från 2011 föreskriver 
att bolaget inte får ta emot ekonomiska stöd av 
kommunen	och	skall	arbeta	efter	affärsmässiga	principer.	
Taxekostnader utgöt den största kostnadsmassan i 
bolaget,	ca	en	tredjedel	av	samtliga	kostnader.	Varför	vi	
fortsätter	att	arbeta	med	besparingar	/	energibesparingar	
inom	framförallt	dessa	områden.
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Malmfältens kraftverk AB

Malmfältens  kraftverk AB

Ordförande: Tommy Nyström
Antal ledamöter: 3

VD: Peter Niemi

Malmfältens Kraftverk AB ägs till 50 % tillsammans med 
Kiruna	kommun.	Bolaget	bedriver	inte	någon	verksamhet	
och	har	i	likhet	med	tidigare	år	inte	haft	några	anställda.
Avtal med tidigare markägare innebär dock ett 
ekonomiskt	åtagande	avseende	fri	kraft.	

Resultaträkning 2013 2014 
Intäkter 123 126 
Kostnader -123 -126 
Avskrivningar 0 0 
Nettoresultat 0   0 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0  0 
Resultat före skatt 0 0 
Skatt 0  0 
Årets resultat 0 0 
      
Balansräkning 2013 2014 
Anläggningstillgångar 595 595 
Omsättningstillgångar 0 0 
Summa tillgångar 595 595 
Eget kapital -580 -580 
Avsättningar 0 0 
Långfristiga skulder 0  0  
Kortfristiga skulder -15 -15 
Summa eget kapital,  -595  -595  
avsättningar och skulder   
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REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelser 
och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller verksamheten. De ansvarar också för 
att det finns tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige. Revisorer-
nas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt att pröva om verk-
samheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och 
god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inrikt-
ning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvars-
prövande Vi har i våra prioriteringar av granskningsinsatser utgått från en bedömning av 
väsentlighet och risk samt omsatt prioriteringarna i en revisionsplan för året.

Vi bedömer;

• att styrelser och nämnder i Gällivare kommun i stort har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

• att styrelsernas och nämndernas interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig även 
om vår granskning visar att den interna kontrollen kan förbättras i vissa avseenden. 

•  att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande men att kommunen inte i tillräcklig 
omfattning följer rekommendationen RKR 11.4 som avser komponentavskrivning av 
kommunens materiella anläggningstillgångar samt att kommunen inte följer rekom-
mendationen RKR 10.2 för redovisning av avsättning till avfallsdeponi. 

•  att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de finansiella målen och delvis för-
enligt med de mål för verksamheten som fullmäktige har beslutat om.

Vi tillstyrker:
• att kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ be-

viljas ansvarsfrihet. 

• att kommunens årsredovisning för år 2014 godkänns.
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Redogörelse

Resultatet av vår granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande visar bl a:
• att styrelsens och nämndernas arbete följer en i väsentliga delar ändamålsenlig struk-

tur. Detta gäller främst den löpande verksamheten men även i viss utsträckning det 
mer strategiska och långsiktiga förändringsarbete kommunen har att genomföra. Vi 
noterar vidare som positivt att styrkortsarbetet successivt utvecklas och ses som ett 
stöd för Ks och nämnderna. Vi efterlyser dock ett mer aktivt agerande från styrelsen 
och nämnderna i några avseenden, främst kopplat till formerna för kommunstyrelsens 
uppsikt över nämnder och bolag samt till internkontrollarbetet där vi, liksom efter 
2013 års granskning, efterlyser en förbättrad följsamhet till fullmäktiges beslut angå-
ende struktur för internkontrollarbetet.

Resultatet av de fördjupade granskningar vi genomfört visar bland annat:

• att årsredovisningen i allt väsentligt lämnar tillräckligt med upplysningar om verk-
samhetens utfall, verksamhetens finansiering och kommunens ekonomiska ställning 
samt att den uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad i enlighet 
med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed, förutom på följan-
de punkter: 

• Kommunen följer inte RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser för redo-
visning av avsättning till avfallsdeponi. 

•  Kommunen följer delvis RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar. Kompo-
nentavskrivning tillämpas inte fullt ut. Genomförandet har dock påbörjats och 
fortskrider enligt plan.

• Årsresultatet innebär att balanskravet är uppfyllt för 2014. Kommunstyrelsen har i 
årsredovisningen gjort sammantagna bedömningar om att kommunen nått god ekono-
misk hushållning.  

• Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål full-
mäktige har beslutat om. 

•  Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen delvis är förenligt med de mål för verk-
samheten fullmäktige har beslutat om. 
 

•  att resultatet i delårsrapporten per 31 augusti 2014 i allt väsentligt ger en rättvisande 
bild av periodens resultat och ställning. För avtalet med LKAB där ersättningen har 
utbetalats har intäkterna redovisats, men ej den beräknade skadan. Enligt vår bedöm-
ning kommer inte de finansiella målen att påverkas av detta. Delårsrapporten bedöms 
i övrigt i allt väsentligt vara upprättad i enlighet med lagens krav och god redovis-
ningssed.
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•  att kommunstyrelsens och berörda nämnders verksamheter och serviceutbud endast i 
begränsad utsträckning har anpassats till integration av nyanlända utifrån olika kul-
turers specifika behov och skiftande språkkunskaper. Nämndernas samverkan med 
arbetsförmedlingen är dock ändamålsenlig. Granskningen visar också att kommunö-
vergripande mål och riktlinjer för integrationsarbetet saknas och att en gemensam 
målbild efterfrågas samt att något etablerat samverkansforum inte finns mellan nämn-
derna i kommunen vad gäller integrationsarbete. Vi kan heller inte se att kommunsty-
relsen och barn, utbildning- och kulturnämnden resp service- och tekniknämnden är 
tillräckligt aktiva i sitt arbete med aktiviteter för att säkerställa en dialog med nyan-
lända samt för att integrera dem i samhället. 

•  att ansvariga nämnder inte fullt ut säkerställer att kommunen får del av de statliga 
ersättningar inom flyktingmottagandet man har rätt till. Vi bedömer att det saknas ett 
helhetsgrepp och fullt ändamålsenliga rutiner inom kommunen för ansökning av stat-
lig ersättning för återsökningsbara kostnader. Kommunen bör därför utreda en samlad 
organisatorisk ordning för detta. Statliga ersättningar omfattas inte av nämndernas 
arbete med intern kontroll. Enligt vår bedömning behöver nämnderna stärka sin inter-
na kontroll för att se till att det finns rutiner som säkerställer att kommunen erhåller 
möjliga statliga ersättningar. 

•  att LSS-verksamheten i stor utsträckning bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och att den 
interna kontrollen i huvudsak är tillräcklig. Dock finns en del utmaningar avseende 
LSS-verksamheten som socialnämnden bör utreda vidare. Exempelvis varför Gällivare 
kommun har relativt höga kostnader för en del verksamheter inom handikappomsorgen 
jämfört med andra jämförbara kommuner, samt säkerställa att samtliga beslut inom 
LSS följs upp årligen, eller vid behov oftare. 

•  att vare sig socialnämnden eller barn, utbildning- och kulturnämnden bedriver till-
räcklig intern kontroll för ett skäligt brandskydd vid äldreboenden resp skolor. Det 
finns endast delvis handlingsplaner inom de granskade enheterna för vad som ska 
göras för att förebygga ett brandtillbud och att brandskador inträffar inom verksam-
heterna. Vid de tillsyner som kommunens räddningstjänst under 2014 utfört vid de 
granskade enheterna angavs att utbildningar och utbildningsplaner saknades kring 
brandskyddsarbetet.  
 
Noteras ska också att inga utrymningsövningar har skett vid de granskade äldreboen-
dena under de senaste åren. Vid de granskade skolorna sker en övning per år. 

• att kommunstyrelsen och samtliga nämnder till vissa delar har vidtagit tillräckliga 
åtgärder för att arbetet med samhällsomvandlingen ska kunna bedrivas ändamålsenligt 
och med tillräcklig intern kontroll, men att det finns behov av utveckling. Resultatet 
av granskningen visar att kommunen tagit aktiva beslut i riktningen att ställa om sig 
för att möta utmaningen i att gå från förvaltande arbete till att rikta in sig på att pro-
ducera och expandera, men att stora utmaningar alltjämt kvarstår.  
 
Vi rekommenderar bl a att det utförs en analys över vilka effektiviseringar av arbetet 
som kan göras i förhållande till samhällsomvandlingens tidplan, fortskridande och 
risker för att utifrån detta vidta erforderliga åtgärder. Angående beslut kopplade till 
samhälls-omvandlingen finns behov finns av att förtydliga vilka beslut som ska fattas 
av kommunfullmäktige respektive av kommunstyrelsen eller dess utskott.
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• att socialnämnden i viss, men inte tillräcklig, utsträckning vidtagit åtgärder för att 
komma till rätta med de utmaningar som påvisades i vår granskning 2012 avseende 
den interna kontrollen inom hemtjänsten. De organisationsförändringar som skett 
sedan 2012 års granskning har i allt väsentligt varit tillräckliga. Däremot har åtgärder 
när det gäller system för rapportering av utförd tid och insats inte varit tillräckliga. 
 
Vi noterar t ex att det fortfarande saknas ett system för planering- och uppföljning 
inom hemtjänsten. Även åtgärder när det gäller uppföljning av tid och insats har varit 
otillräckliga. Åtgärder när det gäller beslut och framförallt genomförandeplaner har 
dock i allt väsentligt varit tillräckliga. Vi noterar som positivt att organisationen är 
mer aktiv i att följa upp och säkerställa att genomförandeplaner upprättats och att av-
vikelser rapporteras. 
 

•  att barn, utbildning- och kulturnämnden inte i tillräcklig utsträckning har säkerställt 
att det bedrivs en ändamålsenlig biblioteksverksamhet. Vi ser i sammanhanget allvar-
ligt på att nämnden och kommunen inte, trots lagkrav, har upprättat någon bibliotek-
splan. Granskningen visar även på behov av att nämnden också i övrigt utvecklar sin 
styrning på området då biblioteks- och kulturområdet upplevs sakna en från nämn-
dens sida uttryckt ambitionsnivå och långsiktig strategi. 

•  att kommunstyrelsen och nämnderna i stor utsträckning har fungerande rutiner för att 
säkerställa och följa upp att beslut och uppdrag från kommunfullmäktige verkställs, 
och likaså fungerande rutiner för att följa upp verkställigheten i beslut som nämn-
derna och styrelsen själva fattat. Det behöver tydliggöras vad som gäller angående 
återrapporteringen av uppdrag till fullmäktige. 
 
Av kommunallagen (3:15) framgår att nämnderna ska återredovisa uppdrag som läm-
nats till dem av fullmäktige i den utsträckning och på det sätt fullmäktige bestämmer. 
Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att i egenskap av fullmäktiges bered-
ningsorgan se över rutinerna i detta avseende. 
 

• att socialnämnden säkerställt rutiner och riktlinjer rörande hanteringen av privata 
medel och värdeföremål inom nämndens verksamhetsområde. Däremot saknas det 
riktlinjer och rutiner för hantering av gemensamma kassor. Tillämpningen av riktlin-
jerna är till stor del bra, men i vissa avseenden bristfällig. Strukturerad uppföljning 
och utvärdering av konthanteringen saknas. 

•  att socialnämnden i viss, men inte tillräcklig, utsträckning vidtagit åtgärder för att 
komma till rätta med de utmaningar som påvisades i vår granskning 2012 avseende 
den interna kontrollen inom hemtjänsten. Vi rekommenderar därför socialnämnden 
säkerställa att det finns tillförlitliga system för att tillförsäkra att brukarna får den tid 
och insats de beviljats.
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Till revisionsberättelsen har fogats en förteckning över de sakkunnigas revisionsrapporter 
(vilka löpande under året har delgetts fullmäktige) samt granskningsrapporter och revisions-
berättelser gällande de kommunala företagen.
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Förteckning över de sakkunnigas rapporter

• Biblioteksverksamheten, augusti 2014

•  Verkställighet av fullmäktigebeslut, oktober 2014

•  Granskning av delårsrapport 2014, november 2014

•  Integrationsarbetet, november 2014

•  Hantering och ansökan av statsbidrag inom flyktingmottagandet, december 2014

•  Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande, januari 2015

•  Granskning av brand- och skalskydd vid äldreboenden och skolor, februari 2015

•  LSS-verksamheten, februari 2015

•  Samhällsomvandlingen, februari 2015

•  Uppföljande granskning av hemtjänsten, mars 2015

•  Hanteringen av privata medel och värdeföremål, mars 2015

•  Granskning av årsredovisning 2014, mars 2015

Bilagor

Granskningsrapporter från de kommunala företagen

Revisionsberättelser från de kommunala företagen
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