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Utdragsbestyrkande

§ 272

Delgivningar
KS/2018:1 - 100

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delgivningar. 

Vid kallelsens utskick föreligger inga anmälda delgivningar.

Förslag till beslut
att lägga delgivningarna till handlingarna.
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Utdragsbestyrkande

§ 273

Delegationsbeslut
INK/2018:23 - 050,KS/2018:4 - 100,KS/2018:766 - 141

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut.

Utvecklingschefen har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande 
beslut

1. KS 2018:766 141
Eriksson & Rönnquist AB – Marknadsföring & Event har ansökt om att 
anordnad skyltsöndag 2018. Ansökan på 42 400 kr avslås med 
motivering att Gällivare kommun kommer att vara delaktig i 
skyltsöndagen.

Kommunstyrelsens ordförande har på delegation fattat följande beslut

2. INK 2018:23 050
Upphandling av tekniska konsulter avseende utredning-, program- och 
projekteringsuppdrag, Gällivare kommun.

Förslag till beslut
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
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Utdragsbestyrkande

§ 274

Kurser, konferenser samt återkoppling
KS/2018:2 - 100

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att lägga kurserna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kurser/konferenser samt återkoppling.

Vid kallelsens utskick föreligger inga anmälda kurser.

Förslag till beslut

att lägga kurserna till handlingarna.
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Utdragsbestyrkande

§ 275

Kommunchefens rapport
KS/2018:3 - 100

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att tacka för informationen och lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde informerar kommunchefen om pågående 
ärenden och aktuella händelser.

Mats Pettersson, kommunchef informerar om:

- Utdelning priser på personalfesterna
- Årets verksamhet
- Nomineringar vid Framtidsgalan
- Mentorprogrammet
- Gällivare Näringsliv 
- Kommunorganisationen
- Resa till Berlin.
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Utdragsbestyrkande

§ 276

Ansökan om utvecklingsmedel för Hakkas 6:14 HBB
KS/2018:663 - 141

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att lämna stöd med 200 000 kr till Hakkasbygdens boende ekonomisk 
förening för utveckling av fastighet 6:14. Stödet lämnas under 
förutsättning att planerad fastighetsöverlåtelse genomförs. Medel anvisas 
från verksamhet 22004 Projektstöd, aktivitet 1423 Lokala projekt.

Ärendebeskrivning
Service- och tekniknämnden föreslog 2016-05-15 (SoT/2015:717 294) 
Kommunstyrelsen besluta att lägga ut fastigheten Hakkas 6:14 
flerfamiljshus till försäljning. Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-19 att 
ärendet skulle remitteras till Utvecklingsenheten för vidare utredning. 

Utredningen (KS/2018:668) visar att det för Hakkas framtid är viktigt att 
säkerställa att fastighet 6:14 Hakkas flerfamiljshus kommer till nytta för 
byn, och inte överlåts eller säljs till oseriösa aktörer. Hakkasbygdens 
boende ekonomisk förening (HBB) har till syfte att möjliggöra för boende 
i Hakkasbygden, se föreningens visioner i ärendet Överlåtande av Hakas 
6:14 SoT/2018:502–253. I ärendet SoT/2018:502–253 föreslås att 
avvecklingsfastigheten Hakkas 6:14 flerfamiljshus överlåts till HBB samt 
att fördela 900 tkr som överlåtelsebidrag. 

Service- och teknikförvaltningen har beviljat bidrag med 500 tkr till 
investeringarna, 200 tkr från KS och nu ansöker föreningen om ytter-
ligare 200 tkr i utvecklingsmedel, HBB går in med 400 tkr. 

HBBs utvecklingsplaner med fastighet 6:14 innebär möjligheter till 
anställningar i framtiden, attraktivare hyreslägenheter samt möjligheter 
till vidareutveckling av bostäder i Hakkasbygden. HBBs visioner och 
planer är i enighet med Landsbygdsstrategin och Näringslivsstrategin.   

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet avser näringslivfrämjande medel (bygdemedel och 
fondbygdemedel).

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet bedöms medföra positiva effekter för barn och ungdomar. Unga 
vuxna får en större möjlighet till sitt eget första boende och 
generationsskifte kan ske genom att äldre kan flytta till mindre 
lägenheter och barnfamiljer överta deras hus. Fler boendemöjligheter 
möjliggör rekrytering av kvalificerade lärare.  
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Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Utvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta

att lämna stöd med 200 000 kr till Hakkasbygdens boende ekonomisk 
förening för utveckling av fastighet 6:14. Stödet lämnas under 
förutsättning att planerad fastighetsöverlåtelse genomförs. Medel anvisas 
från verksamhet 22004 Projektstöd, aktivitet 1423 Lokala projekt.

Underlag
1. Utredning KS/2018:668.

Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar 

att lämna stöd med 200 000 kr till Hakkasbygdens boende ekonomisk 
förening för utveckling av fastighet 6:14. Stödet lämnas under 
förutsättning att planerad fastighetsöverlåtelse genomförs. Medel anvisas 
från verksamhet 22004 Projektstöd, aktivitet 1423 Lokala projekt.
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Utdragsbestyrkande

§ 277

Nytt avtal Folkets hus Killingi
KS/2018:604 - 860

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att återremittera ärendet för dialog med Folkets husföreningarna.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott har avtalet för 
uppdragersättning till Folkets hus Killingi aktualiserats. Nytt 
avtalsförslaget återfinns i underlag 1. 

Förklaring:
I avtalsförslaget avser röd markering till det som var i behov av att 
aktualiseras och ska därför exkluderas. Grön markering avser 
uppdaterade förslag. 
 
Ekonomiska konsekvenser
Det nya avtalsförslaget har samma ekonomiska konsekvenser som 
tidigare avtal.   

Konsekvenser för barn och ungdomar
Det nya avtalsförslaget har ingen förändrad påverkan för barn och 
ungdomar i jämförelse med tidigare avtal. 

Förslag till beslut
Utvecklingsenheten förslår kommunstyrelsen arbetsutskott besluta,

att anta det aktualiserade avtalet. 

Underlag
1. Förslag till nytt avtal om uppdragersättning Folkets hus Killingi.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar 

att återremittera ärendet för dialog med Folkets husföreningarna.

Propositionsordning
Ordförande ställer Stefan Ovrells förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har beslutat i enlighet med Stefan Ovrells förslag.
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§ 278

Nytt avtal Folkets hus Skaulo/Puoltikasvaara
KS/2018:600 - 860

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att återremittera ärendet för dialog med Folkets husföreningarna.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott har avtalet för 
uppdragersättning till Folkets hus Skaulo/Puoltikasvaara aktualiserats. 
Nytt avtalsförslaget återfinns i underlag 1. 

Förklaring:
I avtalsförslaget avser röd markering till det som var i behov av att 
aktualiseras och ska därför exkluderas. Grön markering avser 
uppdaterade förslag. 
 
Ekonomiska konsekvenser
Det nya avtalsförslaget har samma ekonomiska konsekvenser som 
tidigare avtal.   

Konsekvenser för barn och ungdomar
Det nya avtalsförslaget har ingen förändrad påverkan för barn och 
ungdomar i jämförelse med tidigare avtal. 

Förslag till beslut
Utvecklingsenheten förslår kommunstyrelsen arbetsutskott besluta,

att anta det aktualiserade avtalet. 

Underlag
1. Förslag till nytt avtal om uppdragersättning Folkets hus 
Skaulo/Puoltikasvaara.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar 

att återremittera ärendet för dialog med Folkets husföreningarna.

Propositionsordning
Ordförande ställer Stefan Ovrells förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har beslutat i enlighet med Stefan Ovrells förslag.
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Utdragsbestyrkande

§ 279

Förslag till nytt avtal för Nunisparken
KS/2018:601 - 860

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att återremittera ärendet för dialog med Gällivare sportklubb.

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott har avtalet för 
uppdragersättning till Nunisparken aktualiserats. Nytt avtalsförslag 
återfinns i 
underlag 1.

Förklaring:
I avtalsförslaget avser röd markering det som var i behov av att 
aktualiseras och ska därför exkluderas. Grön markering avser 
uppdaterade förslag. 

Ekonomiska konskevenser 
Det nya avtalsförslaget har samma ekonomiska konskevenser som 
tidigare avtal.

Konskevenser för barn och ungdomar
Det nya avtalsförslaget har ingen förändrad påverkan för barn och 
ungdomar i jämförelse med tidigare avtal. 

Förslag till beslut
Utvecklingsenheten förslår Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta,

att anta det aktualiserade avtalet. 

Underlag
1. Förslag till nytt avtal Nunisparken. 

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar 

att återremittera ärendet för dialog med Gällivare sportklubb.

Propositionsordning
Ordförande ställer Stefan Ovrells förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har beslutat i enlighet med Stefan Ovrells förslag.
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Utdragsbestyrkande

§ 280

Förslag till nytt avtal Folkets hus Gällivare
KS/2018:602 - 860

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att återremittera ärendet för dialog med Folkets husföreningarna.

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott har avtalet för 
uppdragersättning till Folkets hus Gällivare aktualiserats. Nytt 
avtalsförslag återfinns i underlag 1

Förklaring:
I avtalsförslaget avser röd markering det som var i behov av att 
aktualiseras och ska därför exkluderas. Grön markering avser 
uppdaterade förslag. 

I processen av att ta fram ett nytt avtalsförslag har det uppkommit 
kommentarer på att framtiden för ersättningen kan vara ovis i och med 
organiseringen kring det nya multiaktivitetshuset. Frågan som då ställs är 
om det är nödvändigt med en aktualisering av avtalet i och med 
förändrade förutsättningar inom några år. 

Ekonomiska konskevenser
Det nya avtalsförslaget har samma ekonomiska konskevenser som 
tidigare avtal.

Konskevenser för barn och ungdomar
Det nya avtalsförslaget har ingen förändrad påverkan för barn och 
ungdomar i jämförelse med tidigare avtal. 

Förslag till beslut
Utvecklingsenheten förslår Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta

att anta det aktualiserade avtalet,

att behålla nuvarande avtal och invänta ändring i samband med ny 
organisering i och med multiaktivitetshuset.

Underlag 
1. Förslag till nytt avtal Folket hus Gällivare. 
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Utdragsbestyrkande

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar 

att återremittera ärendet för dialog med Folkets husföreningarna.

Propositionsordning
Ordförande ställer Stefan Ovrells förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har beslutat i enlighet med Stefan Ovrells förslag.
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§ 281

Nytt avtal Folkets hus Hakkas
KS/2018:603 - 860

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att återremittera ärendet för dialog med Folkets husföreningarna.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott har avtalet för 
uppdragersättning till Folkets hus Hakkas aktualiserats. Nytt 
avtalsförslaget återfinns i underlag 1. 

Förklaring:
I avtalsförslaget avser röd markering till det som var i behov av att 
aktualiseras och ska därför exkluderas. Grön markering avser 
uppdaterade förslag. 

För Hakkas Folkets hus betalas det en hyra anslag 15402/8008/6 ”hyra 
aula Hakkas skola”. Inget avtal för hyra har ännu hittats och har därför ej 
kunnat ses över.  

Ekonomiska konsekvenser
Det nya avtalsförslaget har samma ekonomiska konsekvenser som 
tidigare avtal.   

Konsekvenser för barn och ungdomar
Det nya avtalsförslaget har ingen förändrad påverkan för barn och 
ungdomar i jämförelse med tidigare avtal. 

Förslag till beslut
Utvecklingsenheten förslår kommunstyrelsen arbetsutskott besluta

att anta det aktualiserade avtalet, 

att fortsätta arbetet med att se över Hakkas Folkets hus hyra.  

Underlag
1. Förslag till nytt avtal om uppdragersättning Folkets hus Hakkas.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar 

att återremittera ärendet för dialog med Folkets husföreningarna.
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Utdragsbestyrkande

Propositionsordning
Ordförande ställer Stefan Ovrells förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har beslutat i enlighet med Stefan Ovrells förslag.
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Utdragsbestyrkande

§ 282

Nytt avtal Folkets hus Nattavaara
KS/2018:599 - 860

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att återremittera ärendet för dialog med Folkets husföreningarna.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott har avtalet för 
uppdragersättning till Folkets hus Nattavaara aktualiserats. Nytt 
avtalsförslaget återfinns i underlag 1. 

Förklaring:
I avtalsförslaget avser röd markering till det som var i behov av att 
aktualiseras och ska därför exkluderas. Grön markering avser 
uppdaterade förslag. 
 
Ekonomiska konsekvenser
Det nya avtalsförslaget har samma ekonomiska konsekvenser som 
tidigare avtal.   

Konsekvenser för barn och ungdomar
Det nya avtalsförslaget har ingen förändrad påverkan för barn och 
ungdomar i jämförelse med tidigare avtal. 

Förslag till beslut
Utvecklingsenheten förslår kommunstyrelsen arbetsutskott besluta

att anta det aktualiserade avtalet. 

Underlag
1. Förslag till nytt avtal om uppdragersättning Folkets hus Nattavaara.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar 

att återremittera ärendet för dialog med Folkets husföreningarna.

Propositionsordning
Ordförande ställer Stefan Ovrells förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har beslutat i enlighet med Stefan Ovrells förslag.
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Utdragsbestyrkande

§ 283

Nytt avtal Folkets hus Ullatti
KS/2018:598 - 860

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att återremittera ärendet för dialog med Folkets husföreningarna.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott har avtalet för 
uppdragersättning till Folkets hus Ullatti aktualiserats. Nytt 
avtalsförslaget återfinns i underlag 1. 

Förklaring:
I avtalsförslaget avser röd markering till det som var i behov av att 
aktualiseras och ska därför exkluderas. Grön markering avser 
uppdaterade förslag. 
 
Ekonomiska konsekvenser
Det nya avtalsförslaget har samma ekonomiska konsekvenser som 
tidigare avtal.   

Konsekvenser för barn och ungdomar
Det nya avtalsförslaget har ingen förändrad påverkan för barn och 
ungdomar i jämförelse med tidigare avtal. 

Förslag till beslut
Utvecklingsenheten förslår kommunstyrelsen arbetsutskott besluta

att anta det aktualiserade avtalet. 

Underlag
1. Förslag till nytt avtal om uppdragersättning Folkets hus Ullatti.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar 

att återremittera ärendet för dialog med Folkets husföreningarna.

Propositionsordning
Ordförande ställer Stefan Ovrells förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har beslutat i enlighet med Stefan Ovrells förslag.
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§ 284

Nulägesrapport landsbygdsstrategi
KS/2018:694 - 100

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Landsbygdsstrategin antogs i maj 2017. En plan utformades för att 
utarbeta en handlingsplan/matris med start hösten 2017. En 
nulägesanalys av Landsbygdspolitisk strategi ska genomföras under 2018 
i enighet med Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2018-2020. 
Nulägesanalysen finns i underlagen. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser i och med nulägesanalysen. Ekonomiska 
konskevenser till följd av insatser och åtgärder för att uppnå målområden 
i landsbygdsstrategin är ej kända i nuläget.  

Konsekvenser för barn och ungdomar
Landsbygdsstrategin förväntas få positiva effekter för barn och ungdomar 
på landsbygden. 

Förslag till beslut
Utvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta

att kommunchefen utarbetar riktlinjer för hur förvaltningarna ska arbeta 
med handlingsplanen/matrisen för landsbygdsstrategin och 
genomförandet av åtgärder/insatser.  

Underlag
1. Nulägesanalys. 
2. Matris.
3. Mejl.
4. Redovisning landsbygd 2017 (ärende KS/2018:274).

Yrkande
 
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att lägga informationen till handlingarna.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos förslag.
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§ 285

Sportevent konstsnöanläggning
KS/2018:843 - 141

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att lämna stöd till Sportevent konstsnöanläggning med 200 000kr. Medel 
anvisas ur verksamhet 22003, 1419 allmän näringslivsutveckling.

Ärendebeskrivning
Sportevent Gällivare Lappland AB ansöker om 200 000kr i stöd för 
uppgradering av konstsnöanläggningen på Hellnerstadion.
Snökanonerna kan fortsatt användas med goda resultat, dock behöver 
10 stycken lansar bytas ut för att kunna producera snö vid några minus 
grader.
Detta då slutet av oktober och början av november inte kommer ner i 
temperarturer som krävs, ca -10 grader.
Kostnad uppgår till 300 000kr, varav bolaget satsar 100 000kr. 
Medfinansiering om 200 000kr från Gällivare Kommun, utrustning 
kvarstår i Kommunal ägo.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet avser näringslivsfrämjande medel.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet bedöms positivt för barn och ungdomar då det bidrar till 
Gällivares attraktivitet.

Förslag till beslut
Utvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta 

att lämna stöd till Sportevent konstsnöanläggning med 200 000kr. Medel 
anvisas ur verksamhet 22003, 1419 allmän näringslivsutveckling.

Underlag
1. Ansökan.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar 

att lämna stöd till Sportevent konstsnöanläggning med 200 000kr. Medel 
anvisas ur verksamhet 22003, 1419 allmän näringslivsutveckling.
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§ 286

Avrapportering utredning gemensam poolvakans/bemanningsenhet
KS/2017:2528 - 027

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att lägga informationen med beaktande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-28 § 133
att begära återkoppling från Socialnämnden till kommunstyrelsens 
arbetsutskott i oktober om hur arbetet med effektivisering av funktionen 
för vikarieanskaffning och bemanning fortskrider.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-10-08 § 266 att 
kommunstyrelsens arbetsutskott får en återrapportering om utredningen 
av gemensam poolvakans/bemanningsenhet till sammanträdet 
12 november 2018. 

Annette Viksten Åhl, socialchef informerar om:
- Nuläge
- Aktivitets- och tidsplan
- Uppdraget till socialförvaltningen
- Uppdraget genomfört till årsskiftet.

Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 § 266.

Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar

att lägga informationen med beaktande till handlingarna.
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§ 287

Budgetinspel  2020-2022 kommunstyrelsen
KS/2018:110 - 041

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att ställa sig bakom budgetinspel, 

att för övrigt att ge förvaltningen i uppdrag inför budget att se över 
behov chefs-/ledarskapsprogram, strategisk kompetensförsörjning, 
utökning kommunikatör och ökad medborgardialog.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till driftbudget och investeringsbudget för åren 2020-2022 
presenteras av kommunchef. Förslaget till budget ska gå vidare till 
kommunens fortsatta verksamhetsplaneringsprocess. Kommunstyrelsen 
har möjlighet att lämna synpunkter på den föreslagna budgeten. Syn-
punkterna kommer att presenteras på förvaltningschefernas kommande 
budgetmöten.

Ekonomiska konsekvenser
Utifrån prioriterade åtgärder.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Utifrån prioriterade åtgärder.

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta

att kommunchefen presenterar synpunkter enligt verksamhets-
planeringsprocessen.

Underlag
1. Driftbudgetsammanställning KS 2020-2022.
2. Investeringssammanställning KS 2020-2022.

Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar

att ställa sig bakom budgetinspel, 

att för övrigt att ge förvaltningen i uppdrag inför budget att se över 
behov chefs-/ledarskapsprogram, strategisk kompetensförsörjning, 
utökning kommunikatör och ökad medborgardialog.
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§ 288

Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-2021
KS/2018:649 - 773

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att anta Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens kommuner.

Ärendebeskrivning
Inkom från Region Norrbotten och Norrbottens kommuner Strategi för 
psykisk hälsa i Norrbottens kommuner samt en uppmaning för 
medlemskommunerna att anta denna. Strategin har skickats till 
förvaltnings-cheferna för barn- utbildning- och kulturnämnden samt 
socialnämnden och förvaltningscheferna har återkopplat att det är ok att 
skicka ärendet vidare för beslut i kommunfullmäktige. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Möjliga positiva konsekvenser utifrån stöd till föräldrar samt fokus på 
förebyggande och tidiga insatser.

Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens kommuner.

Underlag
1. Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens kommuner.
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§ 289

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige i Gällivare kommun
KS/2018:830 - 003

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagen reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige,

att den reviderade arbetsordningen för kommunfullmäktige börjar gälla 
1 januari 2019.

Ärendebeskrivning
I enlighet med Gällivare kommuns regler för dokumentsamlingen ska 
arbetsordningen för kommunfullmäktige revideras varje mandatperiod. 
Den 1 januari 2018 har en ny kommunallag (2017:725) trätt i kraft som 
föranleder ändringar och tillägg. 

Med anledning av ovanstående har en genomgång och revidering av 
arbetsordning för kommunfullmäktige genomförts. 

Utifrån den nya kommunallagen har ändringar, förtydliganden och tillägg 
gjorts. De flesta ändringar är uppdatering av laghänvisningar utifrån den 
nya kommunallagen. Förtydliganden har gjorts i form av att 
laghänvisningar satts in på ett par nya ställen samt att vissa ord strukits 
eller lagts till. Därutöver har följande ändringar i arbetsordningen gjorts 
utifrån nya lagparagrafer i kommunallagen:

förtydliganden i10 §, 11 §, 14 §, 36 § och 54 § i arbetsordningen
i den nya kommunallagen 8 kap. 9-11 §§ står att varje kommun ska ha 
en anslagstavla på sin webbplats och vad den ska innehålla, därför har 
detta lagts in i de paragrafer i arbetsordningen som berörs,

ändring i 19 § i arbetsordningen
kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 § 65 att entlediga särskild 
beredning för revisorernas budget med hänvisning till 11 kap. 8 § 
kommunallagen. Av den nya lagparagrafen framgår att revisorernas 
budget ska upprättas av fullmäktiges presidium för att stärka 
revisorernas oberoende gentemot de granskade organen,

nytt tillägg i 32 § i arbetsordningen
enligt 5 kap. 39 § i kommunallagen får kommunalråd/insynspolitiker 
närvara vid fullmäktiges sammanträden och delta i överläggningar och 
framställa förslag men inte delta i besluten,
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nytt i 46 § i arbetsordningen
enligt 5 kap. 59 § andra stycket i kommunallagen får fullmäktige 
besluta att interpellationer får ställas endast till 
kommunalråd/oppositionsråd,
 

ändring i 50 § i arbetsordningen
fullmäktige beslutade 2018-11-06 att antalet ledamöter i 
valberedningen ska ändras från elva till nio. 

Då de föreslagna revideringarna är av sådan karaktär att de flesta 
ändringar är många små korrigeringar av paragrafnummer i 
kommunallagen, har utredningen valt att inte använda sig av den 
sedvanliga jämförelsemallen som beslutsunderlag i ärendet då det skulle 
bli oöverskådligt. Istället har ett jämförelsedokument upprättats med 
utgångspunkt i den gamla arbetsordningen och där tillägg och 
förändringar gulmarkerats och kursiv text för ändringar som är nya och 
överstrykningar för det som förslås att tas bort använts. Dessutom har 
kommentarer fälts in i höger-spalten med förklaringar och lagtext ur 
kommunallagen.

Förslag till reviderad arbetsordning för komunfullmäktige föreligger.

Ekonomiska konsekvenser
Det finns inga kända ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Det finns inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagen reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige,

att den reviderade arbetsordningen för kommunfullmäktige börjar gälla 
1 januari 2019.

Underlag
1. Gamla arbetsordningen för kommunfullmäktige.
2. Protokollsutdrag kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 65.
3. Jämförelsedokument nya och gamla arbetsordningen.
4. Förslag till ny arbetsordning.
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§ 290

Arvodesreglemente för Gällivare kommun perioden 2019-2022
KS/2018:851 - 003

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 
26 november.

Ärendebeskrivning
I enlighet med Gällivare kommuns regler för dokumentsamlingen ska 
arvodesreglemente för Gällivare kommun revideras varje mandatperiod. 

Den 1 januari 2018 har en ny kommunallag (2017:725) trätt i kraft som 
föranleder ändringar. Gällivare kommun kommer genomföra en 
organisationsförändring under kommande år som föranleder ändringar. 
Mandatperioden innebär bland annat en förändring av 
kommunalrådsposterna och att utskott tillkommer under 
kommunstyrelsen.

Med anledning av ovanstående har en genomgång och revidering av 
arvodesreglemente för Gällivare kommun genomförts. 

Förslag till nytt arvodesreglemente för Gällivare kommun föreligger.

Inkomstbasbeloppet för 2019 fastställs i mitten av november, vilket 
innebär att arvodesreglementets bilagor 1-5 med faktiska belopp kan 
revideras först efter att inkomstbasbeloppet offentliggjorts.

Förslag till nytt arvodesreglemente har tillsänts gruppledarna för 
yttrande. Svar på detta förvantas före 12 november 2018.

Ekonomiska konsekvenser
Den nya organisationsförändringen i Gällivare kommun kommer påverkar 
ersättningsnivån till förtroendevalda, som regleras i arvodesreglementet. 

Innan förändringen är helt fastställd är det svårt att göra några exakta 
ekonomiska konsekvensberäkningar. 

Vid en jämförelse mellan antagna kostnader för en nämnd jämfört med 
ett utskott, där premisserna satts till lika antal sammansträden, men 
med skillnad i antal ledamöter, sju ledamöter i nämnd och tre ledamöter i 
utskott, kan de ekonomiska konsekvenserna antas minska därefter. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
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Det finns inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta föreslaget reviderat arvodesreglemente,

att det reviderade arvodesreglementet börjar gälla 
1 januari 2019.

Underlag
1. Gällande arvodesreglementet för Gällivare kommun.
2. Gällande arvodesreglementet för Gällivare kommun, bilaga 1-5.
3. Jämförelsedokument nya och gamla arvodesreglementet. 
4. Jämförelsedokument nya och gamla arvodesreglementet, bilaga 1-5.
5. Förslag till nytt arvodesreglemente.
6. Förslag till nytt arvodesreglemente, bilaga 1-5.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  30  (37)

2018-11-12
  

 
 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 291

Gällivare kommuns biblioteksplan
KS/2018:828 - 880

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att anta Gällivare kommuns biblioteksplan för år 2019, förutom att 
punkt 3 kvarstår enligt tidigare plan.

Ärendebeskrivning
Gällivare kommun har sedan 2015 en biblioteksplan, något som lagen 
kräver och ger kommunen rätt att t.ex. söka utvecklingsmedel från 
Statens Kulturråd.

Kommunens bibilioteksplan har en giltighetstid till den 31 december 
2018, varför den nu behöver ses över och revideras.

Eftersom samhällsomvandlingen pågår och kommer att påverka 
biblioteksverksamheten gör man i nuläget inga större förändringar utan 
förlänger nuvarande plan med uppdaterad information kring Malmbergets 
bibliotek.

Ekonomiska konsekvenser
Inga. För att söka utvecklingsmedel från statens kulturråd krävs dock en 
aktuell biblioteksplan. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Får ingen påverkan för gruppen.

Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta Gällivare kommuns biblioteksplan för år 2019.

Underlag
1. Gällivare kommuns biblioteksplan, jämförelse.
2. Gällivare kommuns biblioteksplan, reviderad.
3. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-10-04 § 161.
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Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar

att anta Gällivare kommuns biblioteksplan för år 2019, förutom att 
punkt 3 kvarstår enligt tidigare plan.

Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med 
Birgitta Larssons förslag.
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§ 292

Förslag till ny fördelningsnyckel för gymnasieverksamhet
KS/2018:845 - 612

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att avslå förslag till ny fördelningsnyckel för gymnasieverksamhet,

att föreslå medlemskommunerna att fortsätta arbetet med 
fördelningsnyckeln för att få en mer transparant, rättvis och oberoende 
fördelning av gymnasieverksamhetens budget.

Ärendebeskrivning
LKF, Lapplands kommunalförbund, har inkommit med ett ärende 
avseende ny fördelningsnyckel för gymnasieverksamheten. Vid 
uppstarten av förbundets gymnasieverksamhet budgetåret 2010 
finansierade förbundsmedlemmarna verksamheten motsvarande 
budgeterad kostnad för befintlig gymnasieverksamhet i 
medlemskommunen. Från år 2011 omräknas årligen denna fördelning 
med hänsyn till förändringen av respektive medlemskommuns antal 
ungdomar i gymnasieålder vid årets ingång. Ett arbete pågår, 
gemensamt i medlemskommunerna, med att ta fram förslag på ny 
fördelningsnyckel. LKF har lämnat ett separat förslag som framgår av 
bilaga.

I budget 2019, budgetplan 2020-2021 beslutade kommunfullmäktige 
enligt den ursprungliga nu gällande fördelningen.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför en högre kostnad för gymnasieverksamhet i Gällivare 
kommun och ryms inte inom den politiskt beslutade budgetramen.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå förslag till ny fördelningsnyckel för gymnasieverksamhet,

att föreslå medlemskommunerna att fortsätta arbetet med 
fördelningsnyckeln för att få en mer transparant, rättvis och oberoende 
fördelning av gymnasieverksamhetens budget.
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Underlag
1. Förslag till ny fördelningsnyckel för gymnasieverksamhet.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar

att avslå förslag till ny fördelningsnyckel för gymnasieverksamhet,

att föreslå medlemskommunerna att fortsätta arbetet med 
fördelningsnyckeln för att få en mer transparant, rättvis och oberoende 
fördelning av gymnasieverksamhetens budget.
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§ 293

Motion av Claes Danell (S) och Johannes Sundelin (S) - Anläggande av 
laddstationer
KS/2018:690 - 1011

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att motionen anses bli bifallen genom att förslag om laddstationer och 
vätgasstation hanteras inom ramen för arbetet med framtagande av ny 
energiplan. 

Ärendebeskrivning
Motion av Claes Danell (S) och Johannes Sundelin (S) har inkommit 
2018-08-31 till Gällivare kommun avseende anläggande av laddstationer. 

Motionärerna framför att Gällivare kommun bör driva på utbyggnad av 
alternativa energikällor till fordon som idag drivs av fossila bränslen 
(bensin och diesel). Detta för att ge fordonssektorn i samhället ett 
miljövänligare energialternativ. 

Motionärerna föreslår: 

att ta fram en strategi för utbyggnad av kommunala laddstationer för 
tätorten och landsbygden,

att undersöka möjligheten för en kommunal vätgasstation i tätorten.

Nuläge/bedömning
I samband med den pågående samhällsomvandlingen planerar och 
genomför Gällivare kommun åtgärder gällande infrastruktur för ladd-
stationer. Detta görs dock utan några mer långsiktiga planer.  

En strategisk plan för utbyggnad av kommunala laddstationer för tätort 
och landsbygd underlättar det proaktiva arbetet, då detta innebär 
långsiktiga mål att arbeta mot med bred förankring över 
förvaltningsgränserna. Strategiska mål inom detta område planeras att 
tas fram i samband med framtagande av Gällivare kommuns nya 
energiplan. 

Även förslaget att undersöka möjlighet för en kommunal vätgasstation i 
tätorten kan undersökas i samband med framtagandet av den nya 
energiplanen. 

Den gamla energiplanen utgår i årsskiftet 2018-2019.
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Ekonomiska konsekvenser
Framtagande av strategiskt dokument samt att undersöka möjligheten 
för en kommunal vätgasstation i tätorten förväntas inte medföra några 
ytterligare kostnader.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Barn och ungdomar påverkas sannolikt positivt, eftersom motionens mål 
på längre sikt är att minimera klimatpåverkan från fossila bränslen. 

Förslag till beslut
Nämnd och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta

att motionen anses bli bifallen genom att förslag om laddstationer och 
vätgasstation hanteras inom ramen för arbetet med framtagande av ny 
energiplan. 

Underlag
1. Motion angående anläggande av laddstationer.

Yrkande
Maria Åhlén yrkar 

att motionen anses bli bifallen genom att förslag om laddstationer och 
vätgasstation hanteras inom ramen för arbetet med framtagande av ny 
energiplan. 
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§ 294

Avgångsersättning
KS/2018:873 - 023

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att bevilja avgångsersättning med  månadslöner utifrån uppsägningstid i 
det centrala avtalet.

Jäv
Birgitta Larsson (S) anför delikatessjäv och deltar varken vid 
överläggning eller beslut.

Ärendebeskrivning
På grund av förändrad organisation inom socialförvaltningen har en 

 blivit övertalig. 

Förhandlingar har genomförts med  och omplacering har setts över. 
De omplaceringserbjudanden som arbetsgivaren har erbjudit har 
medarbetaren tackat nej till. 

Vid facklig överläggning har  yrkat på att arbetsgivaren ska bevilja 
avtal med avgångsersättning motsvarande  månadslöner.

 motiv till detta är att de anser att medarbetaren  
utlovats förlängning  

uppsägningstid på månader. 

Utifrån gällande centrala avtal är uppsägningstiden månader. 

Ekonomiska konsekvenser
Om avgångsersättning på  månader beviljas blir den utökade 
kostnaden jämfört med månader 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
att bevilja avgångsersättning med månadslöner utifrån uppsägningstid i 
det centrala avtalet.
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§ 295

Reglemente för kommunstyrelsen
KS/2018:590 - 003

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 
26 november.

Ärendebeskrivning
Revidering av kommunstyrelsens reglemente.




