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2. Inledning  
Varje år redovisar Sveriges kommuner in statistik till Rådet för främjande av 
kommunala analyser (RKA). Via Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada.se) 
är det sedan möjligt att följa verksamheten för samtliga kommuner, samt 
konstatera hur Gällivare fördelar sina skatte- och bidragsintäkter i förhållande till 
liknande kommuner. Dessa kommuner har i normalfallet dessutom samma 
förutsättningar sett till såväl strukturkostnad, skattekraft som befolkning, vilket 
medför förhållandevis likvärdiga förutsättningar att fördela ekonomiska resurser 
och uppnå en god ekonomisk hushållning. 
 
Detta kapitel visar hur Gällivare fördelar sina resurser, eventuella avvikelser som 
uppstår vid en jämförelse mot liknande kommuner, samt vad detta kan bero på.  
 
2.1 Intäkter 
Stora delar av Gällivare kommuns intäkter kommer från skatte- och 
bidragssystemet, taxor och avgifter, finansiella intäkter, hyresintäkter m.m. Den 
absolut största inkomsten genereras via skatte- och bidragsintäkter. De olika 
posterna i systemet redovisas nedan.  
 

 
Figur 2.1. Fördelning av skatte- och bidragsintäkter – prognos 2018. Källa: SKL 

skatteunderlagsprognos, 2018-08-16. Figur: Gällivare kommun, 2018-09-
27.   

 
Diagrammet visar att Gällivare har en hög skattesats och dessutom gynnsamma 
förhållanden i utjämningssystemet. Detta främst mot bakgrund av att 
kommunen erhåller ett strukturbidrag som enligt prognosen för 2018 förväntas 
att uppgå till ca 88 Mkr.  
 

2.2.1 Skatt 
Skatt är den största intäkten för samtliga kommuner i Sverige. Gällivare har 
dessutom såväl en hög skattesats som en hög skattekraft i förhålande till riket. 
Detta genererar högre skatteintäkter än flertalet andra kommuner.  
 

-200 000
0

200 000
400 000
600 000
800 000

1 000 000
1 200 000

Fördelning av skatte- och bidragsintäkter



Skattesatsen i riket (enbart skatt till kommuner) för år 2018 sträcker sig från 
17,12 % till 23,85 %. Gällivare hamnar på plats 245 av 290 kommuner, med en 
skattesats på 22,55 %. Gällivares skattesats är mot bakgrund av detta 5,43 % 
högre än den lägsta skattesatsen i landet, och 1,3 % från den högsta 
skattesatsen. Skattesatsen för liknande kommuner sträcker sig från 21,34 % till 
23,61 %, medan snittet uppgår till 22,25 %.    
 
Den totala skattesatsen för riket sträcker sig från 29,19 % till 35,15 %. Gällivare 
har en skattesats som uppgår till 33,89 %. Gällivares skattesats är därmed 
4,7 % högre än den lägsta skattesatsen i landet, och 1,26 % från den högsta 
skattesatsen. Snittet i riket uppgår till 32,93 %, medan snittet för liknande 
kommuner är 33,58 %. En procents förändring av skattesatsen innebär ca 47 
Mkr i intäkter.  

2.2.2 Inkomstutjämning                                                          
Bidragssystemet medför en utjämningseffekt av invånarnas inkomster, där 
kommuner med hög skattekraft får lämna ifrån sig delar av skatteintäkterna till 
kommuner med lägre skattekraft. Detta oavsett vilken skattesats som respektive 
kommun har. Staten skjuter dock till den absolut största delen för att utjämna 
mellan kommunerna. Systemet omfördelar däremot inte resurserna så att 
samtliga kommuner får exakt samma förutsättningar. Således får Gällivare ett 
litet försprång mot bakgrund av högre skattekraft.  

 
Sett till liknande kommuner har ingen kommun samma skattesats som Gällivare. 
Vid en jämförelse mot riket konstateras däremot att både Gällivare och Kalix har 
en skattesats på 22,55 %. Trots samma skattesats får Gällivare enligt prognosen 
för 2018 lämna ifrån sig 286 kr/invånare via inkomstutjämningssystemet medan 
Kalix erhåller 9009 kr/inv.  
 
Gällivare har 13:e högsta skattekraften vid en jämförelse med landets 290 
kommuner, vilket genererar något gynnsammare förutsättningar. Gällivares 
skattekraft uppgår till 237 753 kr/inv, medan snittet för likande kommuner 
uppgår till 219 746 kr/inv. Sett till liknande kommuner har Gällivare den högst 
skattekraften.   
 
2.2.3 Kostnadsutjämning 
Strukturella skillnader mellan olika kommuner jämnas även ut via 
kostnadsutjämningen. Referenskostnader räknas ut för vad exempelvis en 
gymnasieelev bör kosta och en fördelning genomförs mellan olika kommuner för 
att generera lika förutsättningar. Det finns varierande modeller för hur 
utjämningen sker. De modeller där utjämning sker är förskola och barnomsorg, 
grundskola, gymnasieskola, barn och ungdomar med utländsk bakgrund, individ 
och familjeomsorg, äldreomsorg, bebyggelsestruktur, befolkningsförändringar, 
lönekostnader samt kollektivtrafik (Statskontoret). Utöver detta finns även en 
LSS-utjämning som omfördelar ekonomiska medel mellan olika kommuner.  



 
Enligt prognosen för 2018 förväntas Gällivare att betala ca 19,1 Mkr (9,7 mkr 
mindre än förra året) eftersom kommunen antas ha gynnsamma förhållanden i 
jämförelse med många andra kommuner. I LSS- utjämningen förväntas 
kommunet att erhålla ca 11,3 Mkr, medan fjolårets utfall uppgick till ca 8,1 Mkr. 
 
2.2.4 Strukturbidrag 
Denna del av utjämningssystemet är varken kopplat till inkomst- eller 
kostnadsutjämningen utan innehåller olika stöd av bland annat regionalpolitisk 
karaktär (Statskontoret).  
 
I likhet med förra året är Gällivare den kommun i riket som har högst 
strukturbidrag, vilket uppgår till 4 942 kr/invånare. Sammanlagt är det 61 
kommuner av 290 som mottar strukturbidrag. Genomsnittskommunen i riket får 
ca 288 kr/inv. sett till liknande kommuner är det endast Gällivare och Kiruna 
som mottar strukturbidrag. Kirunas strukturbidrag uppgår till 4 746 kr/inv.  
 
2.2.5 Införandebidrag  
Införandebidrag kan ges till kommuner som får drastiskt sänkta intäkter mot 
bakgrund av förändringar i utjämningssystemet. Under 2017 erhöll 12 
kommuner införandebidrag, där genomsnittet låg på ca 12 kr/invånare. Gällivare 
tillhörde inte någon av kommunerna som erhöll detta bidrag. Enligt prognosen 
för år 2018 är förväntningarna den samma, och varken Gällivare eller någon 
liknande kommun förväntas att erhålla bidraget.     
 
2.2.6 Regleringspost 
När staten budgeterar för det kommunala utjämningssystemet finns en ventil för 
hur mycket det får kosta. Överskott eller underskott av finansieringen delar 
kommunerna på. I prognosen för 2018, uppgår Gällivares regleringspost till 2810 
tkr, dvs. ett bidrag på 157 kr/inv.  
 
2.2.7 Fastighetsavgift 
Enligt prognosen för 2018 förväntas denna post att uppgå till ca 42 Mkr, vilket 
motsvarar en ökning med ca 3 Mkr vid en jämförelse mot föregående år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 Kostnadsjämförelser  
 
2.3.1 Sammanställning  
Diagrammet nedan visar Gällivare kommuns avvikelser i en kombination av 
genomsnittliga kostnader för liknande kommuner och referenskostnader. De 
verksamheter som är dyrare än genomsnittet eller referenskostnaden har en 
sammanlagd avvikelse på 180 Mkr. Äldreomsorgen står för 69,9 Mkr. 
Kommunikationer, gymnasieskola och grundskola inklusive förskoleklass har alla 
en avvikelse som överstiger 15 Mkr. De verksamheter som har lägre kostnad än 
liknande kommuner är individ och familjeomsorg, förskola, fritidshem samt 
energi, vatten och avfall.  
 

Figur 2.2.  Avvikelse från referenskostnad eller ovägt medel liknande kommuner.
 Källa: Kolada.se. Figur: Gällivare kommun, 2018-09-24. 

Skulle de kostnader som ligger över snittet för liknande kommuner motsvara 
medel eller referenskostnader, skulle kommunen sänka sina kostnader med ca 
180 Mkr. För 2017 finns målsättningen att minska negativa kostnadsavvikelser 
mot referenskostnad, vilket innebär att flertalet effektiviseringar behöver 
genomföras.   

Samhällsomvandlingen som pågår kommer att påverka kostnaderna. Oavsett om 
Gällivare får ekonomisk ersättning för att uppföra byggnader så kommer det i 
jämförelse mot referenskostnader och liknande kommuner att leda till 
avskrivningseffekter, vilket påverka resultatet och därmed sammanställningen 
ovan.  

Förändringen i avvikelsen för referenskostnad eller kostnaden för liknande 
kommuner mellan år 2016 och 2017 framgår i diagrammet nedan. Där kan man 
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exempelvis utläsa att nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorg, har ökat mellan 
åren 2016 och 2017, medan avvikelsen för särskilt riktade insatser har minskat.  

Figur 2.3. Skillnad i avvikelse mot referenskostnad eller kostnaden för liknande
 kommuner mellan år 2016 och 2017. Källa: kolada.se. figur: Gällivare
 kommun, 2018-09-24. 

Diagrammet nedan visar skillnaden i nettokostnad mellan åren 2016 och 2017. 
Här beräknas avvikelsen inte med utgångspunkt från referenskostnad eller 
ovägda medel för liknande kommuner. Diagrammet visar istället hur 
nettokostnaden, dvs. kommunens bokförda intäkter och kostnader, har 
förändrats mellan åren. De områden, som i kronor, uppvisar stora negativa 
skillnader är äldreomsorg, grundskola inklusive förskoleklass och 
fritidsverksamhet. De områden som visar det största positiva avvikelse jämfört 
med föregående år är infrastruktur och skydd, äldre funktionshindrade och LSS. 
Den totala kostnadsökningen mellan åren motsvarar drygt 12 Mkr och 
befolkningsminskningen uppgår till 131 invånare.  
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Figur 2.4.  Skillnad i nettokostnad mellan år 2016 och 2017. Källa: kollada.se. Figur:
 Gällivare kommun, 2018-09-24. 
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2.4 Avvikelse per verksamhetsområde 

 
2.4.1 Politisk verksamhet 
 

 
Figur 2.5.  Avvikelse från liknande kommuner – politisk verksamhet. Källa: kollada.se.
 Figur: Gällivare kommun, 2018-08-02. 

 

Nettokostnaden för politisk verksamhet överstiger genomsnittet för liknande 
kommuner med sammanlagt 198 kr/inv. Vid en jämförelse mot föregående år är 
det dessutom möjligt att konstatera en avvikelseökning med ytterligare 63 
kr/inv.  
 

Figur 2.6.  Nettokostnad politisk verksamhet. Källa: kollada.se. Figur: Gällivare
 kommun, 2018-08-02. 
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Den främsta avvikelsen konstaters återigen inom området för nettokostnad övrig 
politisk verksamhet, där kostnaden överstiger liknande kommuner med 139 
kr/inv. En del av avvikelsen kan förklaras genom att avgiften till 
kommunalförbund redovisas här, vilket eventuellt kunde redovisas under andra 
verksamheter.  

Den näst största avvikelsen uppgår till 48 kr/inv och omfattas av nettokostnaden 
för revison. Genomsnittet för liknande kommuner uppgår till 60 kr/inv, vilket 
innebär att Gällivare kommun måste reducera sina kostnader med ca 45 % för 
att uppnå samma nivå. Utöver detta är det möjligt att konstatera en 
kostnadsökning omfattandes av 12 kr/inv mellan år 2016 och 2017. Nämnvärt är 
att en sänkning med 8,40 kr/inv är inkluderad i budget för år 2018.  
 
Även nettokostnaden som stöd för politiska partier överstiger snittet för liknande 
kommuner. Den totala nettokostnaden uppgår till 75 kr/inv, vilket innebär att 
kommunen överstiger snittet för likande kommuner med 29 kr/inv. Gällivare har 
46 % av ett inkomstbasbelopp (IBB) i stöd per mandat, samt ett grundstöd som 
uppgår till 42,5% per parti och år.  

Nämnd och styrelseverksamhet skiljer sig från mängden, då kommunen 
redovisar en lägre siffra än snittet för likanden kommuner. Trots detta har 
kostnaderna ökat med 21 kr/inv vid en jämförelse mot föregående år.  

2.4.2 Infrastruktur, skydd m.m. 

                         
Figur 2.7.  Avvikelse från riket – infrastruktur, skydd mm. Källa: kolada.se. Figur:
 Gällivare kommun, 2018-08-02.  

Nettokostnaden för infrastruktur och skydd (omfattandes av sammanlagt tio 
underkategorier) överstiger genomsnittet för liknande kommuner med 704 
kr/inv. Den totala avvikelsen från liknande kommuner har minskat stadigt från 
2015 till 2017. 
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Figur 2.8.  Nettokostnad infrastruktur och skydd m.m del 1. Källa: kolada.se. Figur:
 Gällivare kommun, 2018-08-02. 

Figur 2.9.  Nettokostnad infrastruktur och skydd m.m del 2. Källa: kolada.se. Figur:
 Gällivare kommun, 2018-08-02. 
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Figur 2.10. Nettokostnad infrastruktur och skydd m.m del 3. Källa: kolada.se. Figur:
 Gällivare kommun, 2018-08-02. 

I stora drag är det nettokostnad väg- och järnvägsnät, parkeringar samt parker 
och nettokostnaden för räddningstjänst som medför att kommunens kostnader 
överstiger genomsnittet. Räddningstjänsten överstiger nettokostnaden för 
likande kommuner med 385 kr/inv, medan nettokostnaden för väg- och 
järnvägsnät, parkering och parker överstiger likande kommuner med 
sammanlagt 596 kr/inv. Exkluderas parker från denna beräkning ökar avvikelsen 
till 642 kr/inv. Slutsatsen av detta är dels att Gällivares nettokostnad för parker 
understiger likande kommuner med 46 kr/inv och dels att kommunens 
nettokostnad för väg- och järnvägsnät samt parkeringar är dyrare än jämförbara 
kommuner. 

Avvikelsen gällande nettokostnaden för räddningstjänst förkalas delvis av att 
Gällivare har en heltidsbrandkår, medan mindre kommuner i vissa avseenden 
upprättar ett sammarbete med angränsande kommuner, vilket kan leda till lägre 
kostnader. Geografiskt är sammarbete dock inte ett allernativ för Gällivare. En 
förmildrande omständighet som minskar räddningstjänstens avvikels är dock ett 
bidrag på 250 kr/inv som kommunen får mot bakgrund av beräknat högre 
kostnader. Bidraget täcker ca 65 % av avvikelsen.  

Nedanstående tabell visar att Gällivare kommun har 6,1 meter mer väg per 
invånare jämfört med snittet för liknande kommuner. Däremot är Gällivares 
kostnad per vägmeter 53 kronor billigare än liknande kommuner. Ett sätt att få 
en bild av hur detta påverkar kostnaderna är att utgå från nettokostnaderna. 
Gällivare kommun har en nettokostnad för vägar och parkeringar som är ca 8,2 
Mkr högre än snittet för liknande kommuner. Nedanstående beräkningar visar på 
effekterna av nettokostnadsfördelningen utifrån skillnaden i antalet vägmeter och 
kostnaden per vägmeter.  
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- Kostnadsavvikelse för väg och parkeringar 

 

Gällivare kommun Liknande kommuner Avvikelse  

Antalet vägmeter per invånare 12,7 6,6         -6,1 

    Kostnad per vägmeter 132 185           53 

    Nettokostnad 30 21,8         -8,2 

varav 

   Kvantitetsavvikelse  

(6,1 vägmeter mer per inv) 

  

         -20,1 

Prisavvikelse  

(53 kr lägre pris per vägmeter) 

  

        11,9 

Tabell 2.1.  Kostnadsavvikelse för väg och parkeringar. Källa: kolada.se och egna
 beräkningar. Tabell: Gällivare kommun, 2018-09-25. 

Nettokostnadsavvikelsen på ca 8,2 Mkr kan grovt förklaras i en 
kvantitetsavvikelse, dvs. skillnad i antalet vägmeter, samt en prisavvikelse, dvs. 
skillnad i kostnad per vägmeter. 

Gällivare kommun har mer meter väg per invånare, vilket medför en extra 
kostnad på ca 20 Mkr. Omvänt kan man uttrycka det som att om de liknande 
kommunerna skulle ha samma antal vägmeter som Gällivare kommun så skulle 
de ha ca 20 Mkr högre nettokostnad. 

Prisavvikelsen visar att Gällivare kommun har ca 11,9 Mkr lägre kostnad för 
vägar jämfört med snittet för liknande kommuner. En aspekt är att Gällivare 
kommun kan dra fördel av storskalighet vilket drar ner kostnaden per vägmeter.  

Ytterligare avvikelser som överstiger rikets genomsnitt är alkoholtillstånd samt 
konsument och energirådgivning. Dessa avvikelser är dock marginella i 
förhållande till helheten.  

En kategori som har minskat vid en jämförelse mot föregående år är 
nettokostnaden för fysisk och teknisk planering med 211 kr/inv. Orsaken till 
detta är att bruttointäkterna har ökat samtidigt som bruttokostnaderna ligger i 
linje med föregående år. I kategorin ingår bland annat bredbandsutbyggnad och 
bygglovsverksamhet. Årets kostnad för liknande kommuner uppgår till 436 kr/inv 
medan Gällivare redovisar en nettokostnad på 271 kr/inv.  
 
Även totalförsvar och samhällsskydd samt miljö, hälsoskydd och 
myndighetsutövning har en lägre kostnad än likande kommuner. Miljö, hälsa och 
hållbar utveckling är en liten post där endast kostnader för folkhälsa redovisats. 
Området hållbar utveckling är en tydlig inriktning enligt verksamhetsidén i 
kommunplanen. Turistverksamhet bedrivs av extern aktör, till en nettokostnad 
som är lägre än liknande kommer.  



Näringslivsfrämjande åtgärder innehåller kommungemensamma kostnader för 
utveckling. Kategorin är svår att jämföra då kommuner väljer att redovisa och 
fördela kostnader på olika sätt. 

2.4.3 Kulturverksamhet 

                            
Figur 2.11. Avvikelse från liknande kommuner - kulturverksamhet. Källa: kollada.se.
 Figur: Gällivare kommun, 2018-08-10.   

Nettokostnad för kulturverksamhet överstiger genomsnittet för likande 
kommuner, med sammanlagt 66 kr/inv.  

Figur 2.12. Nettokostnad kulturverksamhet. Källa: kollada.se. Figur: Gällivare kommun,
 2018-08-10.   
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Musik- och kulturskolan bidrar till avvikelsen, då kategorin överstiger 
genomsnittet för liknande kommuner. Nedanstående tabell visar att Gällivare 
kommun har en förhållandevis hög nettokostnad per elev. Samtidigt har 
kommunen färre antal elever som deltar i musik och kulturskola. Ett sätt att få 
en bild av hur detta påverkar kostnaderna är att utgå från nettokostnaderna. 
Gällivare kommun har en nettokostnad för musik och kulturskola som är ca 1,9 
Mkr högre än snittet för liknande kommuner. Nedanstående beräkningar visar på 
effekterna av nettokostnadsfördelningen utifrån skillnaden av antalet elever som 
deltar i musikskola och kostnaden per elev.  

- Kostnadsavvikelse för musik- och kulturskolan  
 

 

Gällivare kommun Liknande kommuner Avvikelse 

Antalet elever som deltar i musikskola 217 362       -145 

    Nettokostnad kr/elev som deltar i musikskola 26 873 10 746 -16 127 

    Nettokostnad, Mkr 5,8 3,9 -1,9 

varav 

   Kvantitetsavvikelse (145 elever färre) 

  

1,6 

Prisavvikelse 16 tkr högre pris per elev i 

musikskola 

  

 -3,5 

Tabell 2.2.  Kostnadsavvikelse för musik och kulturskola. Källa: kollada.se och egna 
beräkningar. Tabell: Gällivare kommun, 2018-09-25.  

Nettokostnadsavvikelsen på ca 1,9 Mkr kan grovt förklaras i en 
kvantitetsavvikelse, dvs. skillnad i antalet elever som deltar i musikskola, samt 
en prisavvikelse, dvs. kostnaden per elev i musikskola. 

Gällivare kommun har färre elever som deltar i musikskola, vilket medför en 
minskad kostnad på ca 1,6 Mkr. Prisavvikelsen visar däremot att Gällivare 
kommun har ca 3,5 Mkr högre undervisningskostnad för elever som deltar i 
musikskola, vi en jämförelse mot snittet för liknande kommuner. En aspekt är att 
Gällivare kommun har ett lågt deltagande vilket drar upp kostnaden per elev.  

Bibliotek är ytterligare en nettokostnadsavvikelse som uppgår till 39 kr/inv. Trots 
detta har Gällivare färre antal bibliotek och dessutom ett huvudbibliotek med 
kortare öppettider. Snittet bland befolkningsmässigt liknande kommuner är ca 
tre bibliotek, medan Gällivare har två bibliotek och en bokbuss.  

Även nettokostnaden för studieorganisationer överstiger liknande kommuner, 
med 12 kr/inv. Genomsnittet för liknande kommuner uppgår till 29 kr/inv, vilket 
innebär att Gällivare kommun måste reducera sina kostnader med ca 29 % för 
att uppnå samma nivå.   

Till skillnad från detta redovisas nettokostnaden för allmän kulturverksamhet till 
en siffra som understiger genomsnittet med 23 kr/inv. Vid en jämförelse mellan 
2016 och 2017 konstateras en minskning av nettokostnaden med 61 kr/inv. 



Detta beror till stor del på det tilläggsanslag avseende landsbygdsutveckling som 
beviljades under år 2016, vilket saknar motsvarighet för år 2017.  

2.4.4 Fritidsverksamhet 

                        

Figur 2.13.  Avvikelse från liknande kommuner - fritidsverksamhet. Källa: kolada.se.
 Figur: Gällivare kommun, 2018-09-10.  

Nettokostnaden för fritidsverksamhet överstiger liknande kommuner, med 477 
kr/inv. Vid en jämförelse mellan år 2016 och 2017 konstateras dessutom att 
avvikelsen har ökat med ytterligare 262 kr/inv.  
 
Orsaken beror i stora drag på nettokostnaden för idrotts- och fritidsanläggningar 
som genererar den största avvikelsen, då kategorin överstiger liknande 
kommuner men sammanlagt 416 kr/inv. Under de kommande åren förväntas 
även stigande driftkostnader och avskrivningar i och med uppförandet av nya 
idrotts- och fritidsanläggningar.  
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Figur 2.14.  Nettokostnad fritidsverksamhet. Källa: kollada.se. Figur: Gällivare kommun,
 2018-08-10.   

Även nettokostnaden för fritidsgårdar överstiger liknande kommuner med 72 
kr/inv. Nettokostnadsavvikelsen består till stor del av verksamhetens 
ungdomssatsningar som bland annat omfattas av skatehall, sportlovsaktiviteter 
och subventionerade liftkort mm.  
 
Allmän fritidsverksamhet har en lägre nettokostnad än genomsnittet för liknande 
kommuner. Kategorin består till stora delar av verksamhetsbidrag till föreningar. 
Riktlinjer för ansökan finns upprättade. 
 

2.4.5 Förskola 

                    
Figur 2.15. Nettokostnadsavvikelse från referenskostnad. Källa: kolada.se Figur:
 Gällivare kommun, 2018-08-10. 
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Figur 2.16.  Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola. Källa: kolada.se.
 Figur: Gällivare kommun, 2018-08-10.  

Gällivare kommun har 7,5 % lägre nettokostnad per invånare än 
referenskostnaden. Förklaringen kan finnas i flera faktorer gemensamt.  

Pedagogisk omsorg är inte inräknat i nyckeltalet. Gällivare har en större andel 
barn i pedagogisk omsorg vid en jämförelse mot liknande kommuner vilket 
påverkar nyckeltalet för förskola.  

Ytterligare en faktor är att Gällivare har förhållandevis låga kostnader för 
barngrupper. För att Gällivare ska följa skolverkets rekommendationer, måste 
antalet barn per barngrupp minska. I dagsläget har kommunen 46 avdelningar 
med ett genomsnitt på 18 barn per grupp i åldrarna 1-3 år och 4-5 år. Enligt 
rekommendation bör en barngrupp bestående av 1-3 åringar innehålla maximalt 
8 barn, medan en barngrupp med 4-5 åringar maximalt bör omfattas av 12 barn. 
För att detta ska vara möjligt måste kommunen utöka antalet avdelningar från 
dagens 46 till sammanlagt 89 st. Genomförs detta uppstår en ökad kostnad med 
17 020 tkr per år (96 209 tkr – 79 189 tkr). Beräkningen tar hänsyn till 
förändringen av personalstyrkan på respektive avdelning, medan övriga faktorer 
hålls konstanta. I praktiken uppstår dock ytterligare kostnader i form av 
exempelvis extrapersonal vid öppning och stängningsrutiner, samt kostnader för 
eventuella ombyggnationer. Beräkningen pressenteras enligt nedan. 
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- Möjlig kostnadseffekt om Gällivare kommun minskar antalet barn per 
barngrupp?  

 

 
Gällivare kommun  Minskade barngrupper 

Antal avdelningar 46 89 

Förskollärare/avdelning 1,61 1 

Barnskötare/avdelning 2,04 1 

Antal barn/avdelning 1-3 år 18 8 

Antalet barn/avdelning 4-5 år 18 12 

Tkr/avdelning 1 737 1 081 

Tkr totalt 79 189 96 209 

Merkostnad  17 020 

Tabell 2.3.  Möjlig kostnadseffekt om Gällivare kommun minskar antalet barn per  
barngrupp. Källa: Kolada.se och egna beräkningar. Tabell: Gällivare 
kommun, 2019-09-25. 

Utöver detta har Gällivare även en mindre andel högskoleutbildad personal, 
vilket innebär färre förskollärare och fler barnskötare. I det avseendet att 
Gällivare hade haft tillräckligt med utbildade förskollärare hade kommunen 
sparat sammanlagt 2 208 tkr (48 tkr/avdelning). Detta mot bakgrund av att 
kostnaden för extraresurser i form av personal hade kunnat begränsas. 
Nedanstående beräkning omfattas av dagens 46 avdelningar och inkluderar 
endast det lönemässiga förhållandet mellan barnskötare och förskollärare. Övriga 
faktorer hålls konstanta.  

- Möjlig kostnadseffekt om Gällivare kommun har tillräckligt med utbildade 
förskollärare? 

 
                  Idag                  Om utbildning 

Totalt antal förskollärare      74 

Totalt antal barnskötare       94 

Antal förskollärare/avdelning       1,61     2 

Antal barnskötare/avdelning        2,04     1 

Kostnad förskollärare/avdelning, tkr        758      1 024 

Kostnad barnskötare/avdelning, tkr        754       440 

Total besparing, 46 avdelningar, tkr      - 2 208 

Besparing per avdelning, tkr      - 48 

Tabell 2.4.  Möjlig kostnadseffekt om Gällivare kommun har tillräckligt med utbildade
 förskollärare. Källa: Kolada.se och egna beräkningar. Tabell: Gällivare
 kommun, 2018-09-25. 

 

 

 



2.4.6 Fritidshem  

                  
Figur 2.17. Nettokostnadsavvikelse från referenskostnad. Källa: kolada.se. Figur:
 Gällivare kommun, 2018-08-10. 

                    
Figur 2.18. Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet. Källa:
 kolada.se. Figur: Gällivare kommun, 2018-08-10.  

Gällivare har lägre nettokostnad än referenskostnad. Kommunen ligger 26,6 % 
under referenskostnaden, vilket medför en försämring på 2,9 % vid en 
jämförelse mot föregående år. Då Gällivare har fem timmar undervisning om 
dagen i förskoleklass påverkas fritidshemmens kostnader positivt.                
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2.4.7 Grundskola inklusive förskoleklass 

                  
Figur 2.19.  Nettokostnadsavvikelse från referenskostnad. Källa: kolada.se. Figur:
 Gällivare kommun, 2018-08-10. 

                            
Figur 2.20.  Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl. förskoleklass. Källa: kolada.se.
 Figur: Gällivare kommun, 2018-10-08. 

Kostnaden för grundskola inklusive förskoleklass har ökat sedan 2013 och 
avvikelsen från referenskostnaden har nästan fyrdubblats under samma 
tidsperiod, från 459 kr/invånare till dagens 1 742 kr/invånare. Grundskolan 
inklusive förskoleklass bedrivs till en kostnad som motsvarar 31,1 Mkr mer än 
referenskostnaden.  
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Figur 2.21. Kostnad grundskola, kr/elev. Källa. Kolada.se. Figur: Gällivare kommun,
 2018-08-10.  

Samtliga kostnader i ovanstående tabell har varit höga under år 2017. 
Undervisningskostnaden överstiger snittet för liknande kommuner med 
sammanlagt 13 278 kr per elev. Vid en jämförelse mot föregående år 
konstateras en kostnadsökning med ca 10 % per elev. Den del av grundskolans 
ram, som ändras på grund av elevtalet, bygger på prognoser. Det medför en 
eftersläpning som gör att budgetfördelningen kan slå fel åt båda hållen. 
Resursfördelningssystemet som finns i grundskolan gör att budgeten i dagsläget 
inte räcker till för att klara kravet på garanterad undervisningstid. Det beror i sin 
tur på för lågt elevunderlag på en del skolor. Gällivare får intäkter från LKAB för 
driften av Malmstaskolan 2014-2017, vilket inte räknas med i jämförelsen med 
andra kommuner. Det finns effektiviseringar i budgetplanen för år 2020-2021 
med anledning av förändringar i skolstrukturen.  

Gällivares kostnader för skolmåltider är dyrare än snittet för liknande kommuner. 
Nedanstående tabell visar att såväl nettokostnaden per elev som antalet elever 
överstiger snittet för liknande kommuner. Den totala avvikelsen uppgår till ca 8,2 
Mkr. Ca 3,1 Mkr av dessa förklaras genom den extra kostnad som uppstår 
genom ett högre elevunderlag. Resterande 5,1 Mkr förklaras av en högre 
måltidskostnad, vid en jämförelse med snittet för likande kommuner. Omvänt 
hade Gällivare sparat ca 5,1 Mkr förutsatt att kommunen skulle uppvisa samma 
kostnad per elev som snittet för liknande kommuner. I det belopp som faktureras 
från matlaget ingår däremot lokalkostnader, vilket delvis påverkar kostnaden. En 
nämnvärd förändring för år 2018 är att intyg kärvs för beviljandet av specialkost. 
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- Kostnadsavvikelse om Gällivare kommun har samma kostnad per måltid, 

som snittet för liknande kommuner? 

 

Gällivare kommun Liknande kommuner Avvikelse 

Antal i kommunal grundskola 1476 1029          -447 

    Kostnad för måltider kr/elev 10 363 6 903 -5 259 

    Nettokostnad, Mkr 15,3 7,1 -8,2 

varav  

   Kvantitetsavvikelse  

(447 fler elever) 

  

-3,1 

Prisavvikelse  

(5 259 tkr högre pris per elev)  

  

-5,1 

Tabell 2.5.  Kostnadsavvikelse om Gällivare kommun har samma kostnad per måltid,  
som snittet för liknande kommuner. Källa: kolada.se och egna 
beräkningar.Tabell: Gällivare kommun, 2018-09-25.   

Kostnaden för lärverktyg per elev har stigit från 4 867 kr/elev 2016, till 5 256 
kr/elev 2017. Även kostnaden för förskoleklass avviker negativt. Det beror bland 
annat på att Gällivare kommun har fem undervisningstimmar per dag, vilket kan 
jämföras med lagstadgade minimum som är tre timmar undervisning per dag. 
Kommunen har också betydligt färre elever per lärare i jämförelse med andra 
kommuner enligt statistik från Skolverket. Avvikelsen kan också bero på 
fördelningen mot fritidshem som har redovisat låga kostnader relativt liknande 
kommuner.  

Förskoleklassens kostnader avviker också. I år redovisar kommunen en kostnad 
som uppgår till 821 kr/inv, medan snittet för liknande kommuner uppgår till 622 
kr/inv. kostnadsmässigt föreligger spridning mellan de olika kommunerna, vilket 
delvis kan beror på att olika orter erbjuder olika antal undervisningstimmar. 
Gällivare kommun ger fem timmars undervisning om dagen, att jämföra med 
lagstadgat minimum som är tre timmar om dagen. Avvikelsen kan även bero på 
fördelningen mot fritidshem som har redovisat låga kostnader relativt liknande 
kommuner. 

Kostnader för skolskjutsar är svåra att jämföra med övriga kommuner. 
Kostnaden varierar och kan vissa år bero på enstaka elever.  

Lokalkostnaderna ligger i dagsläget högre än snittet för liknande kommuner 
vilket delvis beror på att kommunen har många små enheter, med få elever per 
kvadratmeter. Variationer förekommer dock mellan de olika skolenheterna. 
Lokalkostnaderna kommer under de närmaste åren att belastas med ökade 
avskrivningar i och med byggnationer för ändrad skolstruktur. I budget 2018-
2021 ligger en ospecificerad effektivisering från år 2020 med anledning av 
skolstrukturen. 

 



2.4.8 Gymnasieskola                                                                        
Avvikelsen för gymnasieskolan uppgår till 20,8 Mkr, vilket motsvarar en ökning 
på 3,5 Mkr vid en jämförelse mot föregående år. Kostnaden för gymnasieskolan 
utgörs till största delen av avgiften till LKF.  

                   
Figur 2.22.  Nettokostnadsavvikelse från referenskostnad. Källa: kolada.se. Figur:
 Gällivare kommun, 2018-10-08.   

                            
Figur 2.23.  Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola. Källa: kolada.se. Figur: Gällivare
 kommun, 2018-08-10.  

Gällivare uppvisar högre avvikelser från referenskostnaden i förhållande till de 
andra medlemskommunerna i LKF. Avvikelsen har dessutom ökat från fjolårets 
26,2 % till 32,3%.  

Diagrammet nedan visar de underkategorier som finns för gymnasieskolan. 
Kiruna ingår inte i diagramet eftersom att kommunen inte redovisar kategorierna 
separat, då de köper huvudverksamhet av LKF.  
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Gällivares kostnader för lärverktyg understiger snittet för liknande kommuner 
med sammalagt 12 519 kr/elev. Posten har dessutom minskat med 13,9 %, vid 
en jämförelse mot föregående år. Även lokalkostnader understiger snittet för 
liknande kommuner med 7 228 kr/elev.  

Kostnaden för måltider understiger snittet för liknande kommuner med 2908 
kr/elev. Kommunen redovisar en ökning med 1581 kr/elev, vid en jämförelse 
mot föregående år. Kostnaden för undervisning har också ökat från fjolårets 
81 885 kr/elev till dagens 83 423 kr/elev, vilket motsvarar en förändring med 
1,9 %.  

Figur 2.24.  Kostnad gymnasieskola. Källa: underlag från LKF och kommunens egna
 räkenskapssammandrag. Figur: Gällivare kommun, 2018-08-10.  

2.4.9 Vuxenutbildning och särskola 

                   
Figur 2.25.  Avvikelse från liknande kommuner – vuxenutbildning och
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 högskoleutbildning, samt särskola, särvux och SFI. Källa: kolada.se. Figur.
 Gällivare kommun, 2018-08-10. 

Området visar en negativ kostnadsavvikelse som uppgår till 111 kr/invånare. 
Nämnvärt är dock att detta är den lägsta avvikelsen sedan år 2013.   

                    
Figur 2.26.  Nettokostnad vuxen- och högskoleutbildning samt särskola, särvux och SFI.
 Källa: kolada.se. Figur: Gällivare kommun, 2018-08-10.  

Framförallt är det nettokostnaden för vuxen- och högskoleutbildning som medför 
den negativa avvikelsen, då posten överstiger snittet för liknande kommuner 
med sammanlagt 650 kr/inv. Vidare har avvikelsen ökat med 14 kr/inv vid en 
jämförelse mot föregående år. Särskola, särvux och SFI understiger däremot 
snittet för liknande kommuner med 539 kr/inv. Här konstateras en 
avvikelseökning på 31 kr/inv vid en jämförelse mot fjolåret.  
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2.4.10 Äldreomsorg  

                   
Figur 2.27.  Nettokostnadsavvikelse från referenskostnad. Källa: kolada.se. Figur.
 Gällivare kommun, 2018-08-10.  

 

                   
Figur 2.28.  Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg. Källa: kollada.se. Figur. Gällivare
 kommun, 2018-08-10.  

Nettokostnaden för äldreomsorg är 27,0 % högre än referenskostnaden. Totalt 
sett drivs äldreomsorgen till en kostnad som motsvarar ca 69,9 Mkr dyrare än 
referenskostnaden.   

Sjukfrånvaron är hög inom äldreomsorgen vilket kan ha stor påverkan. Den 
absolut största delen av kostnaderna inom äldreomsorgen är personalkostnader.   
 
Diagrammet nedan visar kostnadsfördelningen inom äldreomsorgen. 
Kostnaderna är i kronor per invånare. 
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Figur: 2.29.  Nettokostnad äldreomsorg. Källa: kolada.se. Figur: Gällivare kommun,
 2018-10-08.  

I stora drag är det nettokostnaden för särskilt boende äldreomsorg som medför 
att kommunens kostnader överstiger snittet för liknande kommuner. Postens 
totala avvikelse uppgår till 4002 kr/inv. Samtidigt understiger nettokostnaden för 
hemtjänsten snittet för liknande kommuner med sammanlagt 393 kr/inv. Enligt 
Ensolutions rapport, kostnad per brukare, är en trolig förklaring att Gällivare 
saknar trygghetsboenden, vilket i praktiken fungerar som ett mellanting mellan 
hemtjänst och särskilt boende. Äldreomsorgens övergripande resultat tyder 
dessutom på att kommunen ”väljer” insatser som särskilt boende i en högre 
omfattning än andra kommuner.  

                   
Figur 2.30.  Antal brukare i liknande kommuner och procentuell andel av invånare i
 åldern 65+. Källa: kollada.se och egna beräkningar Gällivare kommun.
 Figur: Gällivare kommun, 2018-09-24.  
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Ett högre antal platser och brukare med plats på särskilt boende genererar 
dessutom högre kostnader per brukare. Enligt Ensolution hade kommunen 
exempelvis 96 st brukare under 80 år (26%), med beviljad plats på särskilt 
boende. Sett ur ett nationellt perspektiv anses dessa vara ”unga” brukare. Mot 
bakgrund av detta blir en aktuell frågeställning om Gällivare kommun bör möta 
brukarnas behov av många platser inom särskilt boende, eller om kommunen bör 
erbjuda brukare inom åldersgruppen 65-79 andra insatser, som exempelvis 
trygghetsboende och hemtjänst? Avsaknaden av trygghetsboenden kan innebära 
att äldre vid ett tidigare skede bereds insatser i särskilt boende.  

Den höga andelen i särskilt boende gör det svårt att jämföra Gällivare kommun 
mot referenskostnaden för liknande kommuner. Ett sätt att få en bild av hur 
fördelningen påverkar kostnaderna är att utgå från nettokostnaderna. Gällivare 
kommun har en nettokostnad för äldreomsorg som är ca 62,3 Mkr högre än 
snittet för liknande kommuner. Nedanstående beräkningar visar på effekterna av 
nettokostnadsfördelningen utifrån skillnaden av brukare i särskilt boende och 
hemtjänst samt vad skillnaden i kostnad per brukare uppgår till i jämförelse mot 
liknande kommuner. 

- Nettokostnadsavvikelse, hemtjänst & särskilt boende 

 

Gällivare kommun Liknande kommuner      Avvikelse 

Total nettokostnad äldreomsorg, Mkr 329,1 266,8 -62,3 

    Hemtjänst 

   varav 

   Kvantitetsavvikelse (131 brukare färre) 

  

35,7 

Prisavvikelse (74,5 tkr högre per brukare) 

  

-17,5 

    Särskilt boende 

   varav 

   Kvantitetsavvikelse (82 brukare fler) 

  

-57,3 

Prisavvikelse (68,3 tkr högre per brukare) 

  

-19,4 

    Övrig avvikelse äldreomsorg  

  

-3,8 

Tabell 2.6.  Nettokostnadsavvikelse hemtjänst & särskilt boende. Källa: kolada.se och  
egna beräkningar. Tabell: Gällivare kommun, 2015-09-26. 

Nettokostnadsavvikelsen på ca 62,3 Mkr kan grovt förklaras i en 
kvantitetsavvikelse, dvs. skillnad i antalet brukare, samt en prisavvikelse, dvs. 
skillnad i kostnad per brukare. Gällivare kommun har fler brukare i särskilt 
boende vilket medför en extra kostnad på ca 57,3 Mkr. Däremot har Gällivare 
kommun färre brukare i hemtjänst, vilket motsvarar en kostnadsminskning 
motsvarande ca 35,7 Mkr. Effekten av den fördelningen Gällivare kommun har i 
särskilt boende och hemtjänst, jämfört med liknande kommuner, medför en total 
kostnadsökning på ca 21,6 Mkr. Omvänt kan man uttrycka det som att om de 



liknande kommunerna skulle ha samma andel brukare i hemtjänst och särskilt 
boende som Gällivare kommun så skulle de ha ca 21,6 Mkr högre nettokostnad.  

Prisavvikelsen visar att Gällivare kommun har både dyrare hemtjänst per brukare 
och kostnad per brukare i särskilt boende. Föregående år kunde Gällivare 
kommun dra nytta av storskaligheten i särskilt boende vilket medförde att 
många brukare resulterade i lägre kostnad per brukare. En effekt som inte längre 
är synlig. En del av prisavvikelsen förklaras av högre lönenivåer, garanterad 
heltid, hög sjukfrånvaro och höga kostnader för kosthållning. 

Den övriga avvikelsen förklaras bland annat av nettokostnaden för korttidsvård 
och öppen verksamhet som överstiger snittet för liknande kommuner.  

2.4.11 Lagen om stöd och service 

                   
Figur 2.31.  Nettokostnadsavvikelse från referenskostnad. Källa: kollada.se. Figur:
 Gällivare kommun, 2018-09-24.  
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Figur 2.32.  Nettokostnadsavvikelse LSS. Källa: kollada.se. Figur: Gällivare kommun,
 2018-09-24.  

Referenskostnaden för LSS utgår från antalet brukare inom LSS och skiljer sig 
därmed en aning från övriga referenskostnader. Nettokostnadsavvikelsen för LSS 
har minskat vid en jämförelse mot föregående år. Kommunen driver LSS-
verksamheten till en nettokostnadsavvikelse på 4,5 %. 

I Ensolutions sammanställning kostnad per brukare har Gällivare kommun färre 
antal brukare med insatserer inom LSS-verksamheten jämfört med det nationella 
snittet. Det tyder på att en förhållandevis hög andel ekonomiska resurser 
fördelas på denna målgrupp. Avvikelsen beror delvis på hur Gällivare organiserar 
och bemannar beslutade insatser, samt med vilka insatser som brukarnas behov 
tillgodoses.  

Enligt Ensolution är ett exempel på detta att Gällivare kommun i en högre grad 
än andra kommuner väljer att möta brukarnas behov av boendeplaceringar 
(främst gruppbostad), vilket leder till en kostsam lösning. Enligt det 
övergripande resultatet för biståndshandläggning (LSS) konstateras även att 
brukare vars vårdbehov är lägre i vissa avseenden bereds plats på gruppbostad, 
trots att servicebostad hade varit mer lämplig. Kostnad per boendeplats inom 
funktionshinderområde för år 2017 anges i tabellen nedan. Prisskillnaden mellan 
gruppbostad och servicebostad uppgår i genomsnitt till 390 tkr per plats och år, 
vilket motsvarar ca 1069 kr per dygn. För år 2018 har dock ytterligare två 
tjänster beviljats för stöd- och serviceboende, vilket medför att skillnaden mellan 
de båda boendeformerna kommer att minska något. Vidare påverkar även 
avsaknaden av fler beslut om alternativa insatser, såsom ledsagarservice och 
kontaktperson utfallet. Ensolution konstaterar att Gällivare kommun har få 
brukare med höga kostnader. 
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- Ekonomiska konsekvenser mot bakgrund av boendeplacering  

Kostnad/gruppboende Antalet brukare Kostnad/plats 

Fjällripans gruppboende 5 631 6 939 

Genomsnitt per plats, 6st boende 939 

Fjällsippans gruppboende 5 149 5 1 030 

Sjöjungfruns gruppboende 4 870 5 974 

Forshedens gruppboende 4 398 5 880 

Föreningsgatans gruppboende 3 398 5 680 

Björkens gruppboende 3 329 5 666 

Genomsnitt per plats, 5st boende 846 

Tranbärets gruppboende 5 185 4 1 296 

Granbacka gruppboende 4 198 4 1 050 

Genomsnitt per plats, 4st boende 1173 

Stöd- och serviceboende 2 146 4 537 

Tabell 2.7.  Ekonomiska konsekvenser mot bakgrund av boendeplacering. Källa:
 Gällivare kommun. Tabell: Gällivare kommun, 2018-09-25.  

Tabellen anger att det finns möjlighet till samordningsvinster genom att planera 
om verksamheten så att gruppbostäder med 4st platser, görs om till 
gruppbostäder med 5-6st platser. Genomförs detta kommer Gällivare kommun i 
genomsnitt att spara någonstans mellan 234 tkr till 327 tkr per plats och år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.12 Äldre och funktionshindrade 

                   
Figur 2.33.  Avvikelse från riket – äldre och funktionsnedsättning. Källa: kollada.se.
 Figur. Gällivare kommun, 2018-08-10.   

 

                   
Figur 2.34.  Nettokostnad äldre och funktionsnedsättning (SoL, ej LSS). Källa:
 kolada.se. Figur: Gällivare kommun, 2018-08-10.  

Avvikelsen mot liknande kommuner uppgår till 917 kr/inv, vilket är en stor 
förändring vid en jämförelse mot föregående år. Orsaken beror på att snittet för 
liknande kommuner har minskat mellan, medan Gällivare kommun ligger kvar på 
samma nivå som föregåend år. Även nettokostnaden för äldre och 
funktionsnedsättning har minskat med sammanlagt 317 kr/inv och uppgår till 
2037 kr/inv för år 2017.  
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2.4.13 Individ- och familjeomsorg  

                   
Figur 2.35. Nettokostnadsavvikelse från referenskostnad. Källa: kollada.se. Figur:
 Gällivare kommun, 2018-08-10.  

                   
Figur 2.36.  Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg. Källa: kolada.se. Figur:
 Gällivare kommun, 2018-09-24. 

Nettokostnadsavvikelsen för individ- och familjeomsorg har varit minskande från 
2014 till 2016. År 2017 uppstod en förändring då den positiva avvikelsen mot 
referenskostnaden ökade från fjolårets 330 kr/inv till 542 kr/inv. Generellt sett 
förväntas kostnaderna att öka ytterligare, mot bakgrund av bristen på 
socialsekreterare och det faktum att kommunen behöver köpa in utredningar, 
vilket är kostnadsdrivande. Nettokostnadsfördelningen inom olika områden för 
individ- och familjeomsorg visas i diagrammet nedan. 
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Figur 2.37.  Nettokostnad individ- och familjeomsorg. Källa: kollada.se. Figur: Gällivare
 kommun, 2018-09-24.  

Barn- och ungdomsvården står för drygt hälften av alla nettokostnader. 
Gällivares nettokostnad är trots detta 201 kr/inv lägre än snittet för liknande 
kommuner. Kommunen har en hög andel familjehemskostnader i förhållande till 
institutionskostnader. Sedan 2013 har kostnaderna nästan fördubblats i 
kr/invånare, men är fortsatt låga i jämförelser med liknande kommuner. 

Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd är lägre än snittet för liknande 
kommuner. Trenden är dessutom fortsatt sjunkande sedan år 2015.  

Nettokostnaden för vuxenvård är också lägre än snittet för liknande kommuner. 
Kostnaden har minskat med nästan hälften sedan 2009. 

2.4.14 Särskilt riktade insatser 

                        
Figur 2.38.  Avvikelse från liknande kommuner - särskilt riktade insatser. Källa:
 kollada.se. Figur. Gällivare kommun, 2018-09-13.  
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Nettokostnaden för särskilt riktade insatser är dyrare än genomsnittet för likande 
kommuner. Avvikelsen har dessutom ökat med ytterligare 254 kr/inv vid en 
jämförelse mot föregående år.    
 

 

Figur 2.39. Nettokostnad särskilt riktade insatser. Källa: kolada.se. Figur: Gällivare
 kommun, 2018-09-13. 

Nettokostnaden för arbetsmarkandsåtgärder står för stora delar av avvikelsen då 
posten överstiger liknande kommuner med 426 kr/inv. Genomsnittet för liknande 
kommuner uppgår till 247 kr/inv, vilket innebär att Gällivare måste reducera sina 
kostnader med ca 63,5 %, för att uppnå samma nivå. Avvikelsen har dessutom 
ökat med 46 kr/inv vid en jämförelse mot föregående år.  

Verksamheterna under arbetsmarknadsåtgärder består av arbetsmarknads-
enheten, feriejobb, föreningslönebidrag och subventionerade arbetsmarknads-
åtgärder. Vissa kommuner erbjuder färre årskullar feriejobb, lägre löner och 
kortare arbetstider totalt sett till ferieungdomar. 

Nettokostnaden för flyktingmottagande kr/inv understiger genomsnittet för 
liknande kommuner. Trots detta konstateras en ökning med 53 kr/inv vid en 
jämförelse mot föregående år.  
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2.4.15 Näringsliv och bostäder  

                        
Figur 2.40.  Avvikelse från liknande kommuner – näringsliv och bostäder. Källa:
 Kollada.se. Figur: Gällivare kommun, 2018-09-13.  

Näringsliv och bostäder överstiger liknande kommuner med 54 kr/inv.   

Figur 2.41.  Nettokostnad näringsliv och bostäder. Källa: kolada.se. Figur: Gällivare
 kommun, 2018-09-13.  

För Gällivare kommun består näringsliv och bostäder av en enda underkategori, 
nämligen arbetsområden och lokaler. I kategorin ingår bland annat 
iordningställda områden för industri, kontor, laget etc. Kommunens nettokostnad 
per invånare uppgår till 105 kr, medan liknande kommuner redovisar en siffra på 
9 kr/inv.  
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2.4.16 Kommunikationer 

                       
Figur 2.42.  Avvikelse från liknande kommuner – kommunikationer. Källa: kollada.se.
 Figur: Gällivare kommun, 2018-09-13.  

Avvikelsen för kommunikation har ökat från fjolårets 1050 kr/inv, till årets 1202 
kr/inv. Utöver detta uppvisar Gällivare högre kostnader än snittet för liknande 
kommuner. Kommunen har emellertid en beräknad standardkostnad i skatte- 
och utjämningssystemet som motsvarar en kostnad på 758 kr/inv, vilket medför 
att avvikelsen för kollektivtrafik är positiv med 66 kr/inv. Utöver detta har 
Gällivare en flygplats som delvis finansieras av kommunen, vilket exempelvis 
skiljer sig från Kiruna flygplats som finansieras av staten. 

                        
Figur 2.43.  Nettokostnad buss, bil och spårbunden trafik. Källa: kollada.se. Figur:
 Gällivare kommun, 2018-09-21.  
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Figur 2.44.  Nettokostnad flygtrafik. Källa: kolada.se. Figur: Gällivare kommun, 2018-09
 21.   

Figur 2.45.  Nettokostnad kommunikationer. Källa: kolada.se. Figur: Gällivare kommun,
 2018-09-21.   

2.4.17 Energi, vatten och avfall  

Gällivare kommun bedriver VA och avfall till självkostnadspris.   
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