Face of Gällivare
Temperaturmätning 2021
I denna rapport redovisas resultatet för Face of Gällivares
temperaturmätning i Gällivare kommun.
Undersökningen genomfördes mellan 21 oktober 2021 och 31
januari 2022. Medborgarna fick möjlighet att via Face of Gällivares
webbplats medverka i undersökningen.
I detta dokument presenteras resultaten från undersökningen.

Analysmodellen; Nöjd-Kund-Index
Resultaten är analyserade med hjälp av modellen Nöjd-Kund-Index (NKI) som
används av SCB. Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala
nöjdheten och dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta
verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör
prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens invånare.

Mer om modellen
Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor.
Frågorna besvaras på 6-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 6 är högsta
betyg. Notera att den standardiserade skalan är 1-10.
Utöver gradvis svarsställning har svararna haft möjlighet att fritt kommentera
sina svar. Dessa svar har skattats för att kunna analysera om de är Positiva,
Neutrala eller Negativa kommentarer. En viss felmarginal kan förekomma då
skattningen kan tolkas av analytikern på olika sätt.

Viktig information
Det är viktigt att komma ihåg att Gällivare kommuns medborgarundersökning
är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen är
tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare
ser på sin kommun. Det är därför viktigt att även inhämta kunskap från andra
håll om de områden som undersökningen tar upp.
Modellanalyserna syftar till att ge en helhetsbild som pekar ut vilka områden
som har särskilt stor betydelse för en förbättring av det helhetsbetyg som
invånarna ger till kommunen.
I diagrammen ser ni svarsalternativen 1-6 fördelade i procent för 2020 och
2021 med staplar i olika färger för respektive år.

Om undersökningen
Population och urval
Populationen är Gällivare Kommuns samtliga invånare; 17 463 (enligt aktuella
befolkningsmängden tredje kvartalet 2021). Undersökningen genomfördes som en
urvalsundersökning via webbplatsen Face of Gällivare. Kommuninvånarna
informerades via den lokala annonstidningen Kometen, samt genom sociala medier,
om att medverka i undersökningen. Dessutom marknadsfördes enkäten på Gällivare
Kommuns hemsida.

Hur har insamlingen gått till?
Annonsering via sociala medier samt annons i Kometen där det hänvisade till
enkäten på webben, som fanns tillgänglig på svenska. Länk till enkäten låg även på
Gällivare kommuns hemsida. Dessutom skickades enkäten ut i pappersversion och
informationsbrev ut till biblioteket, butiker och samlingspunkter i flertalet byar i
kommunen, för att få in ytterligare svar.

Svarsandel
Svarsandelen i undersökningen för invånare i Gällivare Kommun blev 1,96 procent
(jmf 4,71 procent 2021). Ett fåtal svar har inkommit per post.
343 svar har totalt inkommit som ligger till grund för denna analys. 216 av dessa var
kvinnor och 109 var män, 18 stycken vill ej svara/osäker/annat alternativ. Nedan ses
svaranden fördelat på ålder.

Svaranden fördelat på ålder
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Upprepad undersökning
Undersökningen genomfördes första gången 2020 och detta är därmed första
gången det går att få en jämförelse över tid (mellan två år). En ny undersökning
kommer att genomföras igen under 2023.

Bilaga
I bilagan finns samtliga av de kommentarer och frisvar som inkommit i
undersökningen.

Anonymitet
I de fall svarande har angivit information som kan knytas till en enskild individ har
denna information anonymiserats i rapporten.

Resultat från undersökningen
Fråga 1: Hur väl trivs du med livet i Gällivare kommun?
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Svaret på frågan visar att den genomsnittliga åsikten om trivsel i Gällivare kommun
är medel till mycket bra för åren 2020 och 2021.
Deltagarna har främst angivit svarsalternativ 4 och 5.
Resultatet för frågan redovisas även som procentsats nedan.
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Fråga 2. Hur är känslan av gemenskap mellan invånare i Gällivare
kommun?
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Medborgarna i Gällivare kommun ser på gemenskapen på ungefär samma sätt som
tidigare mätning och tycker att det finns relativt hög grad av gemenskap mellan
invånarna (flest svar på alternativ 3-5, ca 80% av de svarande återfinns här). En
något mindre positiv bild kan dock påvisas 2021 än 2020.
Resultatet för frågan redovisas även som procentsats nedan.
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Fråga 3. Upplever du att det är lätt att lära känna nya människor i
Gällivare kommun?
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Svaret på frågan visar att de flesta deltagare i undersökningen anser att det är
varken svårt eller lätt att lära känna nya personer i kommunen.
Deltagarna har främst angivit svarsalternativ i mitten (3 och 4) i den 6-siffriga skalan
från väldigt lätt till väldigt svårt. Något fler 2021 som tycker att det är väldigt lätt
jämfört med 2020 och något färre som tycker att det är väldigt svårt, vilket anger en
något mer positiv syn.
Resultatet för frågan redovisas även som procentsats nedan.
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Fråga 4: Känner du trygghet i att kunna vara dig själv i Gällivare
kommun?
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Medborgarna i undersökningen anser sig vara trygga eller mycket trygga med att
vara sig själva i Gällivare kommun (74% som angett alternativ 4-6).
Det är lika stor andel mellan jämförelseåren som inte känner sig trygga alls med att
vara sig själv i samhället, medan andelen som svarar att de känner sig mycket
trygga med att vara sig själv har minskat något. Kurvan ser i övrigt snarlik ut mellan
åren.
Resultatet för frågan redovisas även som procentsats nedan.
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Fråga 5: Känner du dig stolt över att bo i Gällivare kommun?
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Medborgarna i Gällivare kommun kan baserat på undersökningen anses stolta över
att bo i kommunen 2021, även om trenden är något mindre positiv.
En viss ökning av svaranden som har valt alternativ 1-3 (inte alls stolt) och en
minskning av dem som valt alternativ 4-6 (väldigt stolt) från 2020 till år 2021. Det är
således färre av de svarande som känner sig stolta över att bo i Gällivare kommun
2021 än 2020.
Resultatet för frågan redovisas även som procentsats nedan.
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Fråga 6: Upplever du att det sociala klimatet i Gällivare kommun
har förändrats under de senaste fem åren?
Svaren har angivits genom nedanstående svarsalternativ. Möjlighet till att utveckla
sitt svar har getts vid svarsalternativen ”Ja blivit mer positiv”, ”Ja har blivit mer
negativt” samt ”Eget svar”.
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Svaren anger att det är färre som anser att det är ett positivt socialt klimat 2021,
medan det är fler som anger att det blivit mer negativt. Således kan det sociala
klimatet totalt sett anses uppfattas som något sämre/mer negativt hos gruppen
svaranden mellan de båda åren.
Resultatet för frågan redovisas även som procentsats nedan.
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Urval av de utvecklade svaren på frågan ovan finns att läsa i
Bilagan.
Fråga 7: Vad skulle kunna öka det sociala klimatet?
43 personer har svarat på den här frågan i fritextform, vissa har angett svar inom
flera områden. Dessa fritextsvar har sammanställts och grupperats efter följande
ämnen:
Levande centrum ex ökad handel, restauranger/cafér, fler parkeringar: 3
Attitydförändring invånare ex. vara positiva, empatiska och respektera
olikheter: 9
Attitydförändring politiker, ex ta mer ansvar, företagarvänligt, lyssna in mer,
satsa resurser rättvist: 4
Kommunledningsförändringar/Ny politisk ledning: 6
Mötesplatser: 9
Aktiviteter och arrangemang: 7
Kulturliv: 3
Ungdomsaktiviteter: 1
Trygghet i samhället: 1
Tydligare information från kommunen kring ex samhällsomvandlingen: 2
Rasism riktat mot samer/öka kunskap och acceptans: 2

Fråga 8: Upplever du personligen kränkningar och/eller trakasserier
i Gällivare kommun?
Vid svar Ja gavs möjlighet till kompletterande svar med svarsalternativen:
Fysisk funktion, Könsidentitet, Etnicitet, Religion, Sexuell läggning, Kön och ålder.
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En väldigt stor andel svaranden har angett att de inte upplever
kränkningar/trakasserier i Gällivare. Något fler har svarat att de upplever
kränkningar/trakasserier 2021 än 2020 och något färre har svarat att de inte gör det,
vilket är ett något försämrat resultat mellan åren.
Resultatet för frågan redovisas som antal inkomna svar nedan.
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Antal svar på följdfrågan ”Om ja; på vilka grunder?”
(observera att flera val är möjliga)
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Både 2020 och 2021 är kön och etnicitet de vanligaste svarsalternativen.

Sammanfattning och analys
Undersökningen har som främsta syfte att peka ut vilka områden som har särskilt
stor betydelse för en förbättring av helhetsbetyget hos invånarna i Gällivare
kommun. Därför fokuserar detta stycke främst på de resultat som har störst
utvecklingspotential/har försämrats från föregående mätning. Dock skall
understrykas att det var mycket lägre svarsfrekvens denna mätning som avser 2021
(342) än året innan (812), varför undersökningen kan anses ha förhållandevis låg
reliabilitet.
Inledningsvis visar undersökningen att den genomsnittliga åsikten om trivsel i
Gällivare kommun är medel till mycket bra både 2020 och 2021.
De svarande tycker att det finns relativt hög grad av gemenskap mellan invånarna
och trenden ser ut på ungefär samma sätt som tidigare mätning. En något mindre
positiv bild kan dock påvisas 2021 än 2020.
Däremot är det något fler 2021 som tycker att det är väldigt lätt att lära känna nya
människor i kommunen jämfört med 2020 och något färre som tycker att det är
väldigt svårt, vilket anger en något mer positiv syn.
Medborgarna i undersökningen anser sig vara trygga eller mycket trygga med att
vara sig själva i Gällivare kommun (74% som angett alternativ 4-6). Kurvan ser
snarlik ut mellan åren, även om de som angett det högsta betyget är något färre.
Medborgarna i Gällivare kommun kan baserat på undersökningen anses stolta över
att bo i kommunen 2021, även om trenden är något mindre positiv än föregående
mätning. Trenden anger också att det är färre 2021 som anser att det är ett positivt
socialt klimat i kommunen, medan det är fler 2021 än 2020 som anger att det blivit
mer negativt.
En väldigt stor andel svaranden har angett att de inte upplever
kränkningar/trakasserier i Gällivare kommun vilket är positivt, även om varje unik
individ som upplevt något av detta såklart är en för mycket och motverkar dennes
egen trivsel, bild av samhället och vilja att stanna kvar, prata gott om kommunen
osv. Bägge åren mätningen gjordes var kön och etnicitet de diskrimineringsgrunder
där flest upplevde sig dåligt behandlade, vilket kan ge en fingervisning om var
satsningar kan komma att läggas framöver avseende utbildning, aktiviteter,
kommunikation, mötesplatser osv.
Av de fritextkommentarer som inkommit framträder några områden starkt; det
positiva handlar om samhällsomvandlingen, utveckling, framtidstro, arbetstillfällen
och nya satsningar. Det negativa handlar om bl.a. samhällsomvandlingens
påverkan, synen på samer/minoritetsgrupper, ett dött centrum,
kommunpolitiken/politikerna, droger bland ungdomar, hårdare klimat, sociala medier
och gnäll.

Bägge undersökningarna genomfördes under pandemin, vilket kan tänkas ha
bidragit till en mer negativ bild av det social klimatets utveckling de senaste åren.
Även samhällsomvandlingen har sannolikt en stor påverkan (både positiv och
negativ) på graden av trivsel, stolthet m.m. och de byggnationer som pågått under
en längre tid i centrala Gällivare som på kort sikt utgör en försvårande omständighet
i vissa fall och påverkar centrumhandel, parkeringar osv.
Det har även framkommit i Gällivare kommuns arbete med
platsvarumärket att stoltheten bland invånarna är relativt låg, vilket presenterats i
platsvarumärkesstrategin. Face of Gällivare ser därför, med utgångspunkt i både det
och denna undersökning, att det under kommande projektperiod finns ett fortsatt
behov av att jobba för att öka stoltheten och lyfta det positiva i Gällivare genom fler
mötesplatser, samtal och genomtänkta kommunikationsinsatser. Detta för att bidra
till ett inkluderande samhälle med positivt klimat hos både barn och vuxna och
därigenom främja samhällsutvecklingen.

Undersökningen är gjord i samarbete med
och med stöd av följande aktörer.

Kontakt
Vid eventuella frågor om undersökningen kontakta Johanna Dahlström
på e-postadress: johanna.dahlstrom@gallivarenaringsliv.se
eller mobilnummer: Tel 072-7353136.

Bilaga med fritextsvar
Detta dokument är en bilaga med de fritextsvar som inkommit från
undersökningen. Svar innehållandes personuppgifter exempelvis
telefonnummer och uppgifter om arbetsplats har anonymiserats. Svar som
förekommit flertalet gånger har slagits samman och markerats med antalet
liknande svar inom parentes efter den aktuella kommentaren.
Exempel (2) anger att två svar av samma typ angivits som frisvar.
I vissa fall har mer välutvecklade kommentarer lagts med som tillägg. Dessa
är markerade genom indrag under huvudsvaret.
Svaren är separerade med radbrytning.
För läsbarhetens skull har svar också rättstavats där det funnits behov av
detta. I fall där svaren ej varit relevanta för frågeställningen har dessa lagts till
i detta dokuments sista del.

Fråga 6: Upplever du att det sociala klimatet i Gällivare kommun
har förändrats under de senaste fem åren?
Ja mer positiv:
För att det har byggts fler hus
Kan inte säga om det är för att jag har flyttat och kommit tillbaka och uppskattar de
jag tidigare inte såg. Eller om jag bytt umgängeskrets med åren. Men att många trivs
efter jobbet och har många olika sysselsättningar är en faktor tror jag. Människor blir
gladare och man möter människor när det finns olika aktiviteter som alla kan gå till.
Exempelvis nya ridanläggningen eller friidrottsarenan.
Trevliga människor
Arbete med attityder hos privata och offentliga arbetsgivare, näringslivet går bra.
Dundret, hybrit, re-do, platsvarumärke och samhällsomvandling. Möjligheterna för
en bra uppväxt för barnen är större än någon annan kommun.
Framtidstro, samtidigt är jag oroad av att politiker slänger vilt på sociala medier och
skapar oro i samhället med felaktig information. Att Gällivare tagit ansvar för sitt
platsvarumärke ger en grund att sprida den rätta positiva bilden av Gällivare.
Det finns hela tiden 2 sidor som slåss mot varandra, dem som jämt gnäller och dem
som jämt tycker att allt är fantastiskt.
Arbetstillfällen
Där jag hänger är det mer positivt. Fler säger hej, vågar prata, vågar dela med sig.
Det händer mycket positivt ur utvecklingshänseende vilket jag tror påverkar
framtidstron positivt. Man pratar också mer om mångfald och jämställdhet.
Samtidigt upplever jag att drogmissbruket och ohälsan bland unga ökat. Kan bero på
pandemin men även andra faktorer.
Bland annat jobbet ni gjort, väcker nya tankar hos invånarna. Nya satsningar i gruvan
och nybyggen gör att framtidstron växer
En större framåtanda, gemenskapen och en samsyn över vad som behöver göras.
Lättare att vara sig själv. Fördomar och förväntning på att alla ska passa in i ett fack
har minskat.
Mötesplatser och kultur

Eller egentligen större skillnad, fler uttalar sig positivt men får ofta mothugg.
Utvecklingen är en generationsfråga.
Vi pratar mer om olikheter och varje människas rätt att vara sig själv.
Skiljelinjen/spänningen mellan identiteterna i boende Malmberget och Gällivare
finns ej kvar. Däremot finns stoltheten att vara från Malmberget kvar men det är inte
något negativt i relationen till Gällivare.
Mångfald och kultur prioriteras och syns mer och mer.
Människor har större framtidshopp i och med de stora industrisatsningarna. Nya
skolan och ishallen används nu för fullt och är nya mötesplatser för människor i
kommunen.
Samhällsomvandlingen har gjort oss mer till en enhet. Inget hävdande mellan
varandes Gällivare- eller Malmbergsbo. Vi är ett. Vi bor tillsammans. Några på
Repisvaara och andra i Hakkas.
Det som sker i samhället påverkar tom de mest negativa. Det är skeptisk framtidstro
och det är inte det sämsta.
Allt nytt som byggs. Framtidstron.
Framtidstro.
Framtidstro, byggts en fin friidrottshall/sporthall/gymnastikhall/ishall för barnen att
idrotta i, dundret är på gång och utvecklar verksamheten, företagen har massor av
jobb.
Ökad känsla av framtidstro.
Upplever mer stolthet och glädje över att bo i Gällivare. Mer optimism och
framtidstro.
Arbete i överflöd. Fler inflyttare än utflyttare. Mycket spännande som är på väg att
hända, först i hela världen.
Det sker en stor utveckling av samhället i form av jobb, det byggs nytt och känslan av
framåtanda. Spännande att se vart det landar.
Inflyttning, satsas mera.

Fråga 6: Upplever du att det sociala klimatet i Gällivare kommun
har förändrats under de senaste fem åren?
Ja har blivit mer negativt:

Folk är arga hela tiden och på allt.
Samehat, och att bo i Östra Malmberget med sättningar, brunt vatten och oro över
framtiden bland grannarna.
Rasism mot samer. Diskriminering mot folk som bor på landsbygden görs av
självaste kommunen.
Allt är negativ inget svar från kommunen på våra frågor, finns ingen dialog.
Kommun bryr sig inte om medborgare.
Mycket negativitet riktat mot kommunledningen med beslut tagna kring
samhällsomvandlingen.
Ingenting funkar och man få inga svar.
Brister inom stora områden, information, saktfärdighet med att underlätta med
bostadsbrist, tomter, snöröjning som är markant sämre än på andra orter, ett
kommunalt hyresbolag som inte vet hur man talar/lyssnar med sina kunder. Prestige
verkar gå före kommuninvånarnas bästa inom kommunhuset. Har bott här hela livet
med en positiv inställning men har börjat tappa hoppet att vi innehar kompentensen
för att ro detta i land.
Alla är bittra
Satsas för lite på mjuka parametrar, bara byggnation i fokus = stan har dött ut totalt.
Möjligheten att påverka och vara med och tycka och tänka kring utvecklingen kring
samhället.
En samhällsomvandling som sköts otroligt dåligt upprör en väldigt stor del av
medborgarna, medborgarna har inget att säga till om vilket förstör klimatet i hela
samhället.
Mycket droger bland unga har skapat en otrygghet.
Facebook

Mycket av de smågrupperingarna som fanns har brutits upp sig när Malmberget har
rivits. Skadegörelse och graffitti har blivit vanligare runt om i hela samhället och som
konsekvenser av det ringa underhållet som de olika aktörerna är vana vid blir det
kvar och på så sätt uppmärksammas som acceptabelt. Drogmissbruk och handeln
har blivit mer lätt att uppmärksamma efter rivningen också.
Många gnäller om allt, svårt att acceptera samhällsomvandlingen.
Byggs en massa men sätts inte till några parkeringsplatser, hopplöst att hitta
någonstans att ställa bilen. Bor på östra malmberget och man mår dåligt av att bo
här men känner samtidigt att man kan inte flytta, alldeles för höga huspriser överallt
så vi är tyvärr fast här med sättningar, sprängningar, rivande, stängsel och allt
dammande.
Destruktiv politik förstör samhället.
Saker och ting försämras i stan. Butiker, parkeringar, lokaltrafik osv.
Allt och ingen dialog.
Okunskapen för nyanlända och personer från andra länder har ökat och
minoriteternas rättigheter enlighet minoritetsspråklagen följs inte.
Människor har blivit mer egoistiska och använder sociala medier mer frekvent för att
sprida negativa tankar. Vi har mindre tålamod med varandra och med
samhällsomvandlingen. Vi polariserar grupper i högre utsträckning. Finns även
politiker som bygger på detta och ger en negativ bild av samhället.
Hårdare klimat, mindre försonande, ökat felsökande, ekonomisk effektivitet före
medmänsklighet, minskad empati, ökat tempo och krav på snabb paragrafrytteri och
egot och lägre acceptans för människors olikheter och värdet av medkänsla och
inlyssnande.
Galna kommunpolitiker i styret som anlitar än mer galna konsulter för enorma
pengar.
Mer rasism.
Gnälls på allt (4).
Det är mycket gnäll men kanske folk sitter inne och gnäller under pandemin.
Det söks syndabockar hela tiden från samhällsomvandling till covid. Vem ska vi
hänga?

Bara vissa får synas och bli lyssnade på.
Kommunen. Mäktiga lägger tryck på fel ställe, eller prioritera inte lika allas intresse
Gruvmentaliteten, rasismen och alla homofober. Förseningarna med alla
byggprojekt gör ju inte en direkt mer positiv.
Ingen sysselsättning om man ej är sportintresserad. Finns inga evenemang på helger.
Dåligt med affärer. Inga fik öppna helger/kvällar.
Missnöje med kommunens tillstånd. Dåligt med ställen där man kan mötas.
Det har gått för långt med att vi inte får kommentera det som är negativt i
kommunen. Vi måste kunna påtala även det negativa som finns, för ser vi inte
problemen så kan vi inte förbättra oss heller.
Flygplatsen - utöka landningsbanan.
Parkeringsplatser i stan minskar successivt och det är ett dött centrum - affärer slår
igen och knappt några restauranger.
Många entreprenörer som vill göra något är nedslagna när de varit i kontakt med
Gällivare kommun - det finns ingen anda som i Kiruna att man verkligen vill
attrahera besökare som man sedan kan visa upp ett helhetskoncept för där både
natur och kultur samt ett levande centrum ingår med möjligheter till aktiviteter. Det
är svårt att se konceptet arktisk småstad i världsklass som det är nu. Vad ingår i det?
Slitningar mellan olika grupperingar, verksamheter och intressen.
Covidproblematiken har troligtvis bidragit.
Upplever att klimatet är hårdare allmänt.
Det finns en ökad inneboende bitterhet bland samhällsinnevånarna. Det är som att
70-talets jantelag har kommit tillbaka med stormsteg, samt en extremt negativ syn
på kommunala tjänstemän och lokalpolitiker.
Girjasdomen och okunskapen kring den tycket jag bidragit till en ökad polarisering i
samhället. Allt tjafs kring byggen av arenor, stall, Dundret mm har också ställt
grupperingar mot varandra. Olyckligt!
Av sociala medier så finns de väldigt många negativa attityder om Gällivare och jag
är rädd för att de drar ner samhället och dess påverkan att få folk att flytta hit.
Det beror nog mest på ett ofiltrerat flöde på sociala medier och spänningar som
skapas där.

Kommunledningens nonchalans mot oss kommuninnevånare.
Blir inte hörd. Det tas ingen hänsyn till andra.
Man ser på sociala medier att om någon kommer med synpunkter som kan vara
negativa, eller synpunkter/förslag som lyfts fram att nåt kan göras på annat vis, då är
det kraftiga mothugg och skarpa kommentarer om att någon är ”negativ” eller andra
rent ut sagt påhopp på person. Det tror jag skapar ett samhälle där vi inte törs säga
vad vi tycker utan att det är politiskt korrekt, det blir en massa ”ja-sägare” och det
tror jag inte utvecklar samhället.
Jag tror att många småföretagare blivit dåligt bemötta vid tvångsflytt eller när
byggnationerna stört deras verksamhet. Även privata som mår dåligt pga. deras
livsmiljö. Många bor i en sorts krigsmiljö med raserade hus, stängsel osv. runt sig
Ett centrum som är som en krigszon.
Kanske stämningen alltid varit som den är pga. skillnader i politiska ideologier,
utbildning, härkomst, personliga åsikter m.m. men exponeringen och diskussioner på
sociala media gör den synlig för fler. Detta i sig tror jag är bra då öppna diskussioner
måste få finnas och vi måste lära oss att hantera den på ett intelligent sätt.
Transparens och öppenhet är viktig, det är bra om alla får vetskap om hur våra
skattepengar används.
Många som gnäller och klagar men som inte själva orkar/vill göra något för att
förbättra saker och ting.
Så mycket folk som bara gnäller över allting, jag förstår att utomsocknes lallar detta
för Gnällivare...
Mer förstörelse, mer nedskräpning, stolder och vandalisering som klotter tex.
Människor är inte rädd om vårt samhälle, mer egotrippade idag än tidigare.
Iom flytten av malmberget känns de som att de sociala klimatet har ändras till de
negativa. Mycket avundsjuka och en mentalitet ”kommunen måste bygga men ge
fan i att bygga bredvid mig”.
I sociala medier känns det som att de som är negativa tar mer plats. Vi som gillar att
bo här verkar inte ha samma behov att uttrycka det.
Politikerna i kommunen lyssnar inte på invånarna.

Människor i samhället har en upplevelse att det är tråkigt i Gve och finns inte ens ett
centrum nuförtiden. På sikt kanske det blir bra i Gve men just nu är det bara en
byggarbetsplats och allt kretsar kring gruvorna och dess ekonomi.
Mkt hat offentligt på sociala medier mot samer och renar. Sånt som aldrig skulle
tolereras mot tex färgade människor/ utlänningar.
Finns mindre att göra, satsas inget på barn och ungdomar så blir för mycket
knarkande, alkoholiserade och kriminella barn. Görs för lite för att få bort ”EPAslusket”.
Hårdare klimat främst bland de yngre, inte längre självklart vad som är mitt och ditt,
mer droger. Politiken lyssnar inte på människor, upplever att utbildning och
kompetens bland chefer i kommunen är mycket låg vilket speglar av sig i invånarnas
förtroende.
Till viss del kan skulden nog läggas på corona... Det finns liksom inte tillfällen och
möjligheter att samverka. Upplever att "allt sker över huvudet på mig".
Dålig eller ingen information från kommunen, även när det händer något dåligt så
måste man informera och förändra det dåliga. En tystnadskultur som finns måste
förändras.
Mycket har blivit ”sköt ditt så sköter jag mitt, både i samhället och skola”.
Vansinne med 3 kommunalråd och otroliga summor betalas till konsulter som anlitas
av inkompetent personal på kommunen.
Rasism framförallt mot samer, hårt fördömande / klagande mot unga människor,
människor med problem i bagaget döms som " drägg eller pundare". Ingen satsning
på levande landsbygd. Samhället Gällivare med butiker håller på att försvinna.
Politiken är inte öppen. Kostnader över samhällsomvandlingen Varför 3
kommunalråd. Finns ingen redovisning över att det finns positiv syn på Gällivare,
endast negativ. Finns ingen koppling så att man vet vad innevånarna tycker.
Svårt att acceptera samhällsomvandlingen.
Männniskor är irriterade över centrum, parkering mm. Man möts ofta av negativa
kommentarer.
Pandemin, internet etc. gör att folk inte längre hälsar på hos andra över en kopp.

Jag tänker på sociala medier hur det klagas på allt och inget. Kanske man gjorde det
förr också men märktes inte på samma sätt som nu. Inget verkar bra för många. Hur
man än gör i Kommunen så är det nåt fel. Det är synd för Gällivare är verkligen ett
bra samhälle att leva i.
Man behandlar folk olika i Gällivare kommun, bara en massa flashiga byggnader
verkar vara viktigast nu i Gällivare kommun bygga enkelt och bra satsa på människor
istället, och ta hand om utsatta människor och man skuldsätter inte framtida
generationer som man har gjort,, med höga lån som man gjort det är inte utveckling
dålig reklam för Gällivare om man har tänkt att folk skall flytta hit finns ju inget i
centrala Gällivare ett dött samhälle,, och kontakter har försökt med Gällivare
kommun påtala om problem pga. samhällsomvandlingen vart jag bor men bara en
massa otrevliga tjänstemän på kommun. utan fått gå vidare till andra myndigheter
som ställer upp och är på oss boendes sida, Gällivare kommun gör inget så kanske
borde kommun börja och se till att det blir bättre med bemötande med folk och visa
förståelse.
m.m.

