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§ 85
Delgivningar
KS/2015:735

170

Kommunstyrelsen beslutar
att delgivning 6 och 7 tas upp som ärenden sist på dagordningen samt
att i övrigt lägga delgivningslistan till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Delgivningar
1. Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär:
Cirkulär 2017:5 – Internränta för år 2018.
Cirkulär 2017:6 - Budgetförutsättningar för åren 2016-2020.
Cirkulär 2017:8 - Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid
trafikskador på kommunala anläggningar.
2. Ks 2017:211/149
Högsta Domstolen har den 14 februari 2017 beslutat att ej lämna prövningstillstånd avseende slutliga villkor för befintlig och utökad gruvverksamhet vid Malmberget/Vitåfors i Gällivare kommun, Mål nr Ö 5022-15.
3. Ks 2017:222/133
Migrationsverket har den 20 februari 2017 inkommit med PM, Förändringar i anvisningsmodellen för ensamkommande barn samt andel 2017,
dnr 7.1-2017-21589.
4. Ks 2017:229/133
Länsstyrelsen Norrbotten har den 22 februari 2017 inkommit med förslag
till kommuntal avseende nyanlända, Gällivare 61 stycken, dnr 851-23542017.
5. Ks 2015:735/170
Länsstyrelsen Norrbotten har den 24 februari 2017 beslutat om Tillsynoch uppföljning inom området för skydd mot olyckor och krisberedskap,
dnr 456-13897-2015.

Utdragsbestyrkande
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6. Ks 2017:213/007
Revisorerna Gällivare kommun har den 14 februari 2017 inkommit med
revisionsrapport avseende granskning gällande beredskap för EKO-frågor
(etik, korruption och oegentligheter), samt slutdokument.
7. Ks 2017:212/007
Revisorerna Gällivare kommun har den 14 februari 2017 inkommit med
revisionsrapport avseende granskning gällande Samhällsomvandlingen –
Intern kontroll mot bakgrund av ekonomisk påverkan, samt slutdokument.
8. Ks 2016:900/534
Länsstyrelsen Stockholm har den 9 februari 2017 beslutat om tillstånd till
kameraövervakning med drönare avseende kartering och dokumentation
av mark och fastigheter samt att kunna skapa terrängmodeller, ortofoto,
DTM och volymberäkningar över hela Sverige, dnr 2112-44232-2016.
9. Ks 2017:234/534
Länsstyrelsen Västerbotten har den 22 februari 2017 beslutat om tillstånd
till kameraövervakning med drönare för att förbättra och förenkla räddningsinsatser. Underlätta inspektioner av byggnader, broar, kraftledningar, vindkraftverk och motsvarande anläggningar. Dokumentation och
mätningar av mark inom jord- och skogsbruk samt mätningar inom industrier. Detta över Västerbottens och Norrbottens län, dnr 211-107372016.
10. Ks 2017:140/534
Länsstyrelsen Stockholm har den 24 februari 2017 beslutat om tillstånd
till kameraövervakning med drönare avseende övning inför terrorhändelse och annan grov brottslighet. Områden är av polismyndigheten
utvalda övningsområden i Sverige, dnr 2112-42180-2016.
11.Ks 2017:173/141
Gällivare kommun har den 16 februari 2017 rekvirerat bygdemedel från
Länsstyrelsen Norrbotten, till projektet Utveckling av näringslivet i
Gällivare kommun 2016 med 6 500 000 kr, dnr 208-3441-16.
12. Ks 2016:837/
Gällivare kommun har den 21 februari 2017 ansökt om bygdemedel med
9 000 000 kr från Länsstyrelsen Norrbotten avseende näringslivsutvecklingen i Gällivare kommun.
13. Ks 2017:260/133
Länsstyrelsen Norrbotten har den 6 mars 2017 beslutat om fördelning av
anvisningar till kommunerna avseende nyanlända invandrare för bosättning, 61 platser till Gällivare kommun dnr 851-2354-2017.
Utdragsbestyrkande
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14. Ks 2017:243/810
Till Gällivare kommun har den 28 februari 2017 inkommit en slutrapport
avseende Gränsleden – driftsformer och kostnader.
15. Ks 2017:214/021
Kommunal Norrbotten har den 16 februari 2017 inkommit med uppsägning av lokalt kollektivavtal om samverkan, 17/0178.
16. Ks 2017:39/106
Energikontor Norr, Nyhetsbrev februari 2017.
17. Ks 2017:32/107
Norrbottens Kommuner, Nyhetsbrev mars 2017.
18. Ks 2017:36/265
Laponia, protokoll styrelsemöte, 3 november 2016.
19. Ks 2017:41/106
Länshandikappråd och Länspensionärsråd, protokoll gemensamt möte,
15 december 2016.
20. Ks 2017:27/107
Ungdomsrådet, protokoll 25 januari 2017.
21. Ks 2017:28/106
Brottsförebyggande rådet Gällivare, protokoll 1 februari 2017.
22. Ks 2017:29/106
Rådet för social hållbarhet Gällivare, protokoll 16 februari 2017.
23. Ks 2017:221/106
Rådet för funktionshinderfrågor, protokoll 7 februari 2017.
24. Ks 2017:265/107
Samrådsgruppen för minoritetsspråk, protokoll 8 februari 2017.
25. Ks 2017:30/107
Lapplands kommunalförbund direktionsmöte, protokoll 21 december
2016.
26. Ks 2016:25/107, 2017:24/107
TOP Bostäder AB, protokoll 30 september 2016, 27 oktober 2016,
23 november 2016, 16 december 2016 och 13 januari 2017.
27. Ks 2017:38/107
Norrbottens e-nämnd, protokoll 2017-02-08.
Utdragsbestyrkande
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28. Ks 2017:21/101
Förteckning över motioner.
29. Protokoll har inkommit från:
- Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2017-02-16.
- Miljö- Bygg & räddningsnämnd 2017-02-23.
- Service- och tekniknämnden 2017-02-21.
- Socialnämnden 2017-02-16.

Utdragsbestyrkande

8 (64)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9 (64)

2017-03-27

Kommunstyrelsen

§ 86
Delegationsanmälningar
AlkT/2017:1

7023

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut.
Ärendebeskrivning
Anmälningar
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen
fattat följande beslut
1. KS 2017:127/534
2017-01-19 beslutat att avge remissvar till ansökan om tillstånd till
kameraövervakning, drönare, dnr 211-14131-16.
2. KS 2017:194/534
2017-02-07 beslutat att avge remissvar till ansökan om tillstånd till
kameraövervakning, drönare, dnr 97-2017.
3. KS 2017:198/534
2017-02-09 beslutat att avge remissvar till ansökan om tillstånd till
kameraövervakning, drönare, dnr 211-10867-2016.
4. KS 2017:224/534
2017-02-23 beslutat att avge remissvar till ansökan om tillstånd till
kameraövervakning, drönare, dnr 211-10583-2016.
5. AlkT 2017:1/7023
2017-03-02 beslutat att ge Hyr och äventyr i Lappland AB serveringstillstånd i Sandviken (Vassaraträsk) Gällivare kommun, 2017-03-03 till och
med 2017-03-04.
Utvecklingschefen har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande
beslut
6. KS 2016:830/141
2017-02-07 beslutat att tilldela 33 333 kr samt marknadsföring av
vintercaféer som anordnas av Hakkas bygdegårdsförening, IK LEJ och
Moskojärvi bygdegårdsförening.

Utdragsbestyrkande
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7. KS 2017:189/141
2017-02-15 beslutat att Malmbergets AIF erhåller stöd till marknadsföring mm, för Lilla VM 2017 med 50 % av angivna kostnader, maximalt
10 500 kr.
8. KS 2017:182/141
2017-02-16 beslutat att Norra Norrbottens Kennelklubb erhåller stöd med
40 000 kr för marknadsföring mm, av Midnattsolsutställningen 2017.
9. KS 2017:216/141
2017-02-23 beslutat att Soutojärvibygdens ekonomiska förening erhåller
stöd med 50 % av marknadsföringskostnaderna, maximalt 13 000 kr,
varav marknadsföring uppgår till 26 000 kr.
Minoritetsspråkshandläggaren har på delegation av kommunstyrelsen
fattat följande beslut
10.KS 2017:184/805
2017-03-01 beslutat att bevilja Met Nuoret 9075 kr till färdigställandet av
ett språkpaket på meänkieli.
11. KS 2017:233/805
2017-03-06 beslutat att bevilja Trummans förskola 8 100 kr till utökning
av en finsktalande person för att förstärka barns språk-, identitetsutveckling, kultur, mm.
12. KS 2017:232/805
2017-03-03 beslutat att bevilja Lillsjöns förskola 8 000 kr avseende fortbildning av personal genom att medverka på konferensen DigiGiealla17 i
Umeå.
13. KS 2017:193/805
2017-02-21 beslutat att bevilja Gällivare Finska-klubb 13 400 kr till
firandet av Sverigefinnarnas dag och Kalevaladagen.
14. Protokoll har inkommit från:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-13.

Utdragsbestyrkande
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§ 87
Kurser, konferenser samt återkoppling
KS/2017:11

101

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Föreligger inga kurser vid kallelsens utskick.

Utdragsbestyrkande
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§ 88
Kommunchefens rapport
KS/2017:3

100

Kommunstyrelsen beslutar
att Fördjupad information om kommunala aktivitetsansvaret informeras
om vid nästa kommunstyrelsen
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde informerar Mats Pettersson, kommunchef, om
pågående ärenden och aktuella händelser.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-02-27 § 37 beslutades att
med anledning av kommunchefens rapport gällande påverkan på flyget
under sommaren, få en återrapportering.
Underlag
1. Kommunstyrelsen 2017-02-27 § 37.

Utdragsbestyrkande
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§ 89
Information om samhällsomvandlingen
KS/2017:12

100

Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde informerar Lennart Johansson, förvaltningschef
för samhällsbyggnadsförvaltningen, om pågående ärenden och aktuella
händelser.
Lennart Johansson informerar om;
- Köp-/flyttplan Malmberget
- Östra Malmberget
- Västra Malmberget
- Gemensamt ansvar för bostadsbyggande
- Vägar, infrastruktur
- Kommunalhemmet 5.

Utdragsbestyrkande
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§ 90
Information från de kommunala råden samt övrig aktuell information
KS/2017:13

101

Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta
upp information från de kommunala råden samt annan aktuell information.
Pernilla Fagerlönn (V) informerar från samrådsgruppen för minoritetspråks möte 2017-12-08.
Jeanette Wäppling (V) informerar från rådet för funktionshinderfrågors
möte 2017-02-07.
Jeanette Wäppling (V) informerar från kommunala pensionärsrådets möte
2017-02-10.
Jeanette Wäppling (V) informerar från partsråd för Laponiatjuottjudus
2017-03-15.
Lars Alriksson (M) informerar från styrgruppen från multifunktionshusets
möte 2017-03-20, nästa möte 31 mars 2017.

Utdragsbestyrkande
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§ 91
Redovisning av LKAB-finansiering
KS/2017:218

040

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen,
att även intäkter redovisas,
att redovisningen kvartalsvis redovisas till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott samt kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommun och LKAB har ingått flerårsavtal gällande ersättning
i samband med samhällsomvandling. Controller hanterar ersättningsflödena och har fått i uppdrag att redovisa utfall och övrigt information i
fråga till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott.
Thomas Gustafsson, ekonom/controller redovisar ersättningsflöden och
utfall.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna redovisningen,
att redovisningen kvartalsvis redovisas till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott samt kommunstyrelsen.
Underlag
1. Presentation.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-03-07 § 30.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att godkänna redovisningen,
att även intäkter redovisas,
att redovisningen kvartalsvis redovisas till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott samt kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 92
Årsredovisning Gällivare kommun 2016
KS/2017:57

0421

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa Gällivare kommuns årsredovisning för år 2016,
att överföra överskott, om totalt 2 052 000 kronor, inom 2016 års
driftbudget till 2017 års driftbudget enligt förslag,
att kompletteringsbudgetera ej avslutade investeringsobjekt, om
275 200 000 kronor, inom 2016 års investeringsbudget till 2017 års
investeringsbudget enligt förslag.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2016.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt kommunens räkenskaper
mm. för 2016 i en årsredovisning. I denna redovisning finns också förslag
på överföring av över- och underskott till 2017 års driftbudget samt förslag till kompletteringsbudgetering av pågående investeringsobjekt till
2017 års budget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 14 mars 2017 § 56att lämna
ärendet öppet till kommunstyrelsen 27 mars 2017.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till överföring av överskott samt kompletteringsbudgetering av
ej påbörjade/avslutade investeringsobjekt påverkar 2017 års resultat-,
finansierings- och balansbudget med motsvarande belopp.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga Kända
Förslag till beslut
Ekonomienheten föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa Gällivare kommuns årsredovisning för år 2016,
att överföra överskott, om totalt 2 052 000 kronor, inom 2016 års
Utdragsbestyrkande
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driftbudget till 2017 års driftbudget enligt förslag,
att kompletteringsbudgetera ej avslutade investeringsobjekt, om
275 200 000 kronor, inom 2016 års investeringsbudget till 2017 års
investeringsbudget enligt förslag.
Ekonomienheten föreslår Kommunfullmäktige besluta
att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2016.
Underlag
1. Upprättat förslag till årsredovisning för Gällivare Kommun 2016.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14 § 56.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa Gällivare kommuns årsredovisning för år 2016,
att överföra överskott, om totalt 2 052 000 kronor, inom 2016 års
driftbudget till 2017 års driftbudget enligt förslag,
att kompletteringsbudgetera ej avslutade investeringsobjekt, om
275 200 000 kronor, inom 2016 års investeringsbudget till 2017 års
investeringsbudget enligt förslag.
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Gällivare kommuns årsredovisning för år 2016.

Utdragsbestyrkande
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§ 93
Förslag gåvobrev rastplats Tjautjasområdet
KS/2017:237

311

Kommunstyrelsen beslutar
att som gåvobrev överlåta rastplatserna Koukkujärvi och Ka 66 till Tjautjas skifteslags samfällighetsförening i befintligt skick, samt att rastplatserna skall stå till allmänheten och det rörliga friluftslivets förfogande.
Ärendebeskrivning
Tjautjas skifteslags samfällighetsförening anhåller i rubricerat ärende att
kommunen genom gåvobrev överlåter ägandet till föreningen av nedanstående rastplatser i Tjautjasområdet i befintligt skick:
Koukujärvi med koordinater 7480038-1709413 belägen mellan Tjautjasjaure och Paukijaure och Ka 66 med koordinater 7482021-1713669
belägen ca. 500 m från Tjautjasjaures utlopp nedströms Tjautjasjoki av
Gällivare kommun.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat att föreningens önskemål ligger i förvaltningens intentioner om att så
långt som möjligt erbjuda föreningslivet att överta rastplatser med förbehåll om att de skall stå till allmänheten och det rörliga friluftslivets förfogande.
En annan poäng med ett övertagande till föreningslivet är att kommunens parkfunktion får något mindre antal objekt att vaka över och försöka underhålla.
Ekonomiska konsekvenser
Inga negativa konsekvenser, snarare sparas någon tusenlapp årligen på
tillsyn och reparationer.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser kan konstateras.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att som gåvobrev överlåta rastplatserna Koukkujärvi och Ka 66 till Tjautjas skifteslags samfällighetsförening i befintligt skick, samt att rastplatserna skall stå till allmänheten och det rörliga friluftslivets förfogande.
Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Karta.
3. Ansökan.
4. Service- och tekniknämnden 2017-02-21 § 37.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14 § 47.

Utdragsbestyrkande
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§ 94
Rutiner för hantering av statsbidrag
KS/2017:236

047

Kommunstyrelsen beslutar
att hänskjuta ärendet till utredningen av kommunledningskontoret.
Ärendebeskrivning
Service och tekniknämnden har framfört att rutiner för hantering av
statsbidrag lämnas av förvaltningen.
Idag finns fastställda styrdokument ”REGLER FÖR HANDLÄGGNINGEN AV EUOCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT” beslutade av Ks 2010-12-20,
Ks/2010:206. Enligt vilket hantering av alla typer av bidragsprojekt skall
ske. Följer man reglerna borde det vara tillräckliga rutiner för hantering
av statsbidrag.
Vad som kanske saknas anser service- och teknikförvaltningen är en
kommungemensam bevakning om vilka olika bidragsmöjligheter som
förkommer. Vad vi kan förstå är det upp till varje verksamhetsansvarig
att bevaka sitt område så att man kan ta del av aktuella bidrag. Dessutom är det ganska kompetenskrävande att både ansöka och redovisa
bidragsprojekt.
Ekonomiska konsekvenser
Om bidrag missas som kommunen är berättigad till, är det negativt för
kommunens totalekonomi.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdom.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att hänskjuta ärendet till utredningen av kommunledningskontoret.
Underlag
1. Service- och tekniknämnden 2016-12-06 § 214.
2. Regler EU- och andra externt finansierade projekt.
3. Service- och tekniknämnden 2017-02-21 § 35.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14 § 48.
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§ 95
Avrapportering översyn Socialförvaltningen
KS/2016:415

001

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa aktivitetsplanen,
att återrapportering sker i september 2017.
Ärendebeskrivning
Kommunledningen i samverkan med socialnämndens presidium har uppdragit till kommunchefen och socialchefen att utforma utredningsdirektiv
för allmän organisationsöversyn av socialförvaltningen. Kommunstyrelsen
fastställde 2016-05-09 § 144 utredningsdirektiven. Utredningen har
genomförts av [i.o.h] Organisationsutveckling. Styrgruppen har bestått
av Lars Alriksson (M), Tomas Junkka (S), Katinka Sundqvist Apelqvist (V)
och Claes Danell (S). Initialt har t.f. kommunchef Rolf Wennebjörk ingått
i styrgruppen och i utredningens senare del kommunchef Mats Pettersson.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att 19 december 2016 § 250
att uppdra till kommunchefen att upprätta handlingsplan för effektivisering med utgångspunkt från utredningens resultat samt att ärendet behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 13 februari 2017 § 16 att
hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
14 mars 2017.
Mats Pettersson, kommunchef informerar och redovisar förslag på aktivitetsplan i ärendet vid dagens sammanträde.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa aktivitetsplanen.
Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14 § 49.
2. Aktivitetsplan.
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Yrkande
Fredric Olofsson (MaV) yrkar
att fastställa aktivitetsplanen,
att återrapportering sker i september 2017.
Propositionsordning
Ordförande ställer Fredric Olofssons förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Fredric Olofssons förslag.
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§ 96
Avrapportering utredning gemensam poolvakans/bemanningsenhet
KS/2015:420

027

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa aktivitetsplanen,
att återrapportering sker i september 2017.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2015-10-26 § 245, som en del av handlingsplan
för kompetensförsörjning i Gällivare kommun, beslutat att utreda gemensam poolvakans/bemanningsenhet i Gällivare kommun. Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-09 § 143 att anta utredningsdirektiv. Utredningen
har genomförts av [i.o.h] Organisationsutveckling. Styrgruppen har
bestått av Lars Alriksson (M), Bernt Nordgren (NS), Tomas Junkka (S),
Karl-Erik Taivalsaari (V), Marina Eriksson (M), personalchef Lena
Rantakyrö samt initialt t.f. kommunchef Rolf Wennebjörk och i utredningens senare skede kommunchef Mats Pettersson.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 19 december 2016 § 251 att
uppdra till kommunchefen att upprätta handlingsplan för effektivisering
med utgångspunkt från utredningens resultat samt att ärendet behandlas
på kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 13 februari 2017 § 17 att
hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
14 mars 2017.
Mats Pettersson, kommunchef informerar och redovisar förslag på aktivitetsplan i ärendet vid dagens sammanträde.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa aktivitetsplanen.
Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14 § 50.
2. Aktivitetsplan.
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Yrkande
Fredric Olofsson (MaV) yrkar
att fastställa aktivitetsplanen,
att återrapportering sker i september 2017.
Propositionsordning
Ordförande ställer Fredric Olofssons förslag till beslut under proposition.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Fredric Olofssons förslag.
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§ 97
Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2016
KS/2017:51

007

Kommunstyrelsen beslutar
att rekommendera nämnder samt kommunstyrelse analysera revisorernas kommentarer samt inkomma med förslag till förbättringsåtgärder
hänvisat till kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige, KF, beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten
samt fastställer nämndernas organisation och verksamhetsformer. Kommunstyrelsen, KS, skall leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter samt ha uppsikt över nämndernas och företagens verksamhet. Nämnderna skall inom sina områden tillse att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter samt utöva
en tillräcklig intern kontroll över verksamheten.
Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är nämndernas
och styrelsens ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig
och säker verksamhet genom aktiva beslut.
För att kunna göra den slutliga revisionella bedömningen fordras även ett
ställningstagande till såväl hur uppdraget har fullgjorts som resultatet i
förhållande till fullmäktiges uppdrag.
Vi har, i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun,
under verksamhetsåret 2016 valt att genomföra den övergripande
granskningen av samtliga nämnders (inklusive kommunstyrelsen)
ansvarsutövande genom att löpande under året följa nämndernas verksamhet bl a via protokollen och i samband med vår granskning av delårsrapporten.
Avslutningsvis har vi träffat kommunstyrelsen och de övriga nämnderna.
Träffarna har genomförts utifrån ett till nämnderna i förväg utskickat
frågeunderlag och detta frågeunderlag har sedan använts i diskussionen
med nämnderna. Frågeunderlaget baseras på en föregående dokumentgranskning av protokoll, verksamhetsplaner, uppföljningar och övriga
styrdokument. Vi har i diskussionerna även i viss utsträckning följt upp
vidtagna åtgärder med anledning av de bedömningar och förslag vi
lämnat vid tidigare genomförda granskningar.
För 2016 års verksamhet har revisionen beslutat att genomföra den
årliga ansvarsutövningen med särskild inriktning på:
• Ledning och styrning
Utdragsbestyrkande
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• Intern kontroll.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 14 mars 2017 § 51 att lämna
ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 27 mars 2017.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen
att lägga ärendet med beaktande till handlingarna.
Underlag
1. Granskningsrapport.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14 § 51.
Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling
att rekommendera nämnder samt kommunstyrelse analysera revisorernas kommentarer samt inkomma med förslag till förbättringsåtgärder
hänvisat till kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larsson m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Birgitta Larsson m.fl. förslag.
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§ 98
Förvärv av tomträtten till Nya Skolan 7 samt ersättning företagsskada MDs Grill AB
KS/2017:277

252

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avtal om förvärv av tomträtten till fastigheten Gällivare Nya
Skolan 7 samt att godkänna avtal om ersättning för företagsskada,
att förvärva tomträtten till fastigheten Gällivare Nya skolan 7 för en
köpeskilling om fyramiljonerfemhundratusen (4 500 000) kronor,
att ersätta MD:s grill AB för företagsskada med sjumiljonerfemhundratusen (7 500 000) kronor,
att anvisa medel om totalt tolvmiljoneretthundratusen (12 100 000) kronor till förvärvet av tomträtten och ersättningen för företagsskada samt
täckande av kostnader för slutförande av förvärvet ur budget för kunskapshuset, projektkonto 2000302 med ansvar 16 101, samt
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna avtalen.
Jäv
Pernilla Fagerlönn (V) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller
beslut.
Ärendebeskrivning
För att ett uppförande av kunskapshuset inom förevarande detaljplaneområde är det nödvändigt att kommunen erhåller nödvändig rådighet
över marken som är belägen inom fastigheten Gällivare Nya skolan 7
genom ett förvärv av tomträtten till fastigheten. Ett förslag till avtal om
överlåtelse av tomträtten har upprättas med innehavaren av tomträtten
där tomträtten överlåts för en köpeskilling om 4.5 miljoner kronor. Köpeskillingen bedöms ligga inom ramarna för den ersättning som aktualiserats vid en expropriation av tomträtten.
Eftersom MDs Grill AB inte längre kan bedriva sin verksamhet inom
fastigheten Gällivare Nya skolan 7 har även ett förslag till avtal om
ersättning för den företagsskada bolaget åsamkas på grund av ianspåktagandet av marken inom fastigheten. Ersättningen bedöms ligga inom
ramarna för den ersättning som aktualiserats vid en expropriation.
Utdragsbestyrkande
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Ekonomiska konsekvenser
Förslagen till avtal reglerar en slutlig ekonomisk ersättning för rådighet
av marken inom fastigheten Gällivare Nya skolan 7 samt den skada som
åsamkas MDs grill AB. Köpeskillingen för tomträtten uppgår till 4.5 miljoner kronor samt ersättningen för företagsskada uppgår till 7.5 miljoner
kronor, totalt 12 miljoner kronor. För slutförande av förvärvet av tomträtten tillkommer även förrättningsavgifter. Till täckande av kostnaderna
begärs därför en medelsanvisning om 12.1 miljoner kronor.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ett uppförande av kunskapshuset bedöms medföra positiva effekter för
barn och ungdomar i och med att dessa kommer att kunna få tillgång till
en nyproducerad skola.
Förslag till beslut
att godkänna avtal om förvärv av tomträtten till fastigheten Gällivare Nya
Skolan 7 samt att godkänna avtal om ersättning för företagsskada,
att förvärva tomträtten till fastigheten Gällivare Nya skolan 7 för en
köpeskilling om fyramiljonerfemhundratusen (4 500 000) kronor,
att ersätta MD:s grill AB för företagsskada med sjumiljonerfemhundratusen (7 500 000) kronor,
att anvisa medel om totalt tolvmiljoneretthundratusen (12 100 000) kronor till förvärvet av tomträtten och ersättningen för företagsskada samt
täckande av kostnader för slutförande av förvärvet ur budget för kunskapshuset, projektkonto 2000302 med ansvar 16 101, samt
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna avtalen.
Underlag
1. avtal om förvärv av tomträtten till Gällivare Nya skolan 7.
2. avtal om ersättning företagsskada MDs Grill AB.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att godkänna avtal om förvärv av tomträtten till fastigheten Gällivare Nya
Skolan 7 samt att godkänna avtal om ersättning för företagsskada,
att förvärva tomträtten till fastigheten Gällivare Nya skolan 7 för en
köpeskilling om fyramiljonerfemhundratusen (4 500 000) kronor,
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att ersätta MD:s grill AB för företagsskada med sjumiljonerfemhundratusen (7 500 000) kronor,
att anvisa medel om totalt tolvmiljoneretthundratusen (12 100 000) kronor till förvärvet av tomträtten och ersättningen för företagsskada samt
täckande av kostnader för slutförande av förvärvet ur budget för kunskapshuset, projektkonto 2000302 med ansvar 16 101, samt
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna avtalen.
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§ 99
Godkännande av kulturmiljöanalys för Malmberget
KS/2016:850

871

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kulturmiljöanalysen som underlag i fortsatt arbete.
Ärendebeskrivning
Syftet med kulturmiljöanalysen är att utifrån riksintressets urval och
motiv, beskriva de ingående områdena och byggnaderna samt belysa
värdet, likvärdighet och de olika alternativen vid avveckling. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen som omfattas i analysen representerar
olika karaktärer utifrån funktioner och sammanhang. Rapporten identifierar kulturbärare som utgör de berörda kulturhistoriskt värdefulla miljöerna samt beskriver hur dessa kulturbärare kan säkerställas för framtiden.
Kulturmiljöanalysen fungerar som vägledning för lovärenden, tolkning av
befintliga planers bestämmelser och planbestämmelser vid upprättande
av nya detaljplaner. Planen användas som underlag i kommande processer och värderingen ska kunna användas som rekommendation vid fortsatt hantering av byggnaderna och miljön.
Inga åtgärder är fastställda i analysen, beslut om åtgärder återstår att
fatta i dialog med berörda.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och unga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna kulturmiljöanalysen som underlag i fortsatt arbete.
Underlag
1. Kulturmiljöanalys Malmberget.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-03-07 § 32.
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Yrkande
Margareta Henricsson (NS) yrkar
att godkänna kulturmiljöanalysen som underlag i fortsatt arbete.

Utdragsbestyrkande

32 (64)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

33 (64)

2017-03-27

Kommunstyrelsen

§ 100
Antagande detaljplan för del av Gällivare 3:13, Andra Sidan
KS/2016:190

214

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna granskningsutlåtandet, samt
att anta detaljplan för del av fastigheten Gällivare 3:13, Andra Sidan.
Jäv
Jeanette Wäppling (V) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller
beslut.
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att skapa en mindre bostadskomplettering på
Andra Sidan med möjlighet att uppföra hus med högst två våningar av
någon av hustyperna villor, radhus, parhus och små flerbostadshus med
exempelvis fyra lägenheter per hus. Planen ger ett tillskott på mellan
3-16 lägenheter/hushåll, beroende på om det är villor, små flerbostadshus etc.
Angöringen till det nya bostadsområdet sker från Andra Sidanvägen.
Området är utpekat för bostadsändamål i den fördjupade översiktsplanen, Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 2014-2032. Rekommendationerna i FÖP 2014-2032 är att Andra sidan ska prioriteras för förtätning
med upp till 450 bostäder inklusive de redan planerade bostäderna på
Bryggeribacken, Gällivare 4:18 och Gällivare 13:18.
Kommunen är huvudman för allmänna platser inom planområdet (Natur).
Planen handläggs med ett utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Planen har varit utställd för granskning under tiden
14 november 2016 till och med 7 december 2016.
Ekonomiska konsekvenser
Exploatör bekostar framtagande och genomförande av detaljplan. Kommunen ansvarar för drift och skötsel för allmänna platser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Nya bostäder är positivt ur ett barn och ungdomsperspektiv.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna granskningsutlåtandet, samt
att anta detaljplan för del av fastigheten Gällivare 3:13, Andra Sidan.
Underlag
1. Antagandehandling Plankarta.
2. Antagandehandling Planbeskrivning.
3. Antagandehandling Granskningsutlåtande.
4. Samrådsredogörelse.
5. Kommunstyrelsen 2016-03-29 § 95.
6. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-03-07 § 36.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att godkänna granskningsutlåtandet, samt
att anta detaljplan för del av fastigheten Gällivare 3:13, Andra Sidan.
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§ 101
Överlämna projekt 51053 Strandvillan
KS/2015:201

700

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna projekt 51053 Strandvillan och överlämna den till linjeorganisationen.
Ärendebeskrivning
Med anledning av samhällsomvandlingen avvecklades Älvbacka och
Holkens boende på Forsgårdsområdet, för att kunna ge plats åt det nya
vård- och omsorgsboendet Forsgläntan. För att utreda hur dessa boende
skulle ersättas påbörjades en idéstudie i januari 2013. Resultatet blev ett
nytt boende för socialt stöd som sedan kom att benämnas Strandvillan,
vilket placerades inom kvarteret Kommunalhemmet 4. Projekt 51053
Boende för socialt stöd Strandvillan är nu genomfört och slutbesiktning
har skett i enlighet med tidplanen. Enligt kommunens projektstyrningsmodell kan då beslut om fasen ”Projektavslut” tas i styrgruppen och
beslutmaterial med slutredovisning av projektet tas fram till beställaren.
Strandvillan var klart för inflyttning 1 november 2016, och därmed är
byggnaden nu tagen i drift. Enligt kommunens projektstyrningsmodell är
nästa fas ”Överlämna” där beslut ska tas om projektets resultat är i
enlighet med beställning som gjorts.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna projekt 51053 Strandvillan och överlämna den till linjeorganisationen.
Underlag
1. Slutrapport – anläggning/genomförande daterad 2017-02-10.
2. Slutrapport -uppföljning gentemot uppdragsbeskrivning och ev. förändringar med motivering, daterad 2017-02-10.
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3. Slutrapport – utfall ekonomi samt tidsplan med efterfrågade nyckeltal,
daterad 2017-02-10.
4. Projektavslut – med uppgift om att projektet avslutats med överlämning till linjeorganisation, daterad 2017-02-17.
5. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-03-07 § 37.
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§ 102
Förstudie ny förskola/skola Repisvaara
KS/2017:217

611

Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbete med en
förstudie för ny förskola/skola på Repisvaara,
att ur anslag för verksamhetslokaler i centrum anvisa 2 mkr till ansvar
16101, projekt 2000305,
att tillsätta styrgrupp för projektet,
att utse Bernt Nordgren (NS) som ordinarie och Jeanette Wäppling (V)
som ersättare i styrgruppen,
att från oppositionen utse Birgitta Larsson (S) ordinarie ledamot och
Maria Åhlén (S) ersättare i styrgruppen,
att uppdra till barn-, utbildning och kulturförvaltningen att utse två representanter i styrgruppen.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har av kommunstyrelsen, 2017-01-16 §
18, fått i uppdrag att påbörja arbetet med en ny förskola/skola som en
ersättning för verksamhetslokaler i Malmberget.
Repisvaara är utpekat som ett utvecklingsområde i kommunens planarbete, och i området beräknas det byggas ca 1000 bostäder under de
kommande åren. Tomt för förskola och skola finns avsatt i anslutning till
de planerade bostadsområdena på Repisvaara. Då också ett nytt vårdoch omsorgsboende planeras i området kan detta innebära positiva effekter genom möjligheter till samnyttjande och samverkan mellan dessa
verksamheter.
Ekonomiska konsekvenser
Förstudien budgeteras till 2 mkr. I budgetplan för 2018 finns projektet
upptaget, men med anledning av att det finns fördelar med att samordna
projektering med projektet för nytt vård-och omsorgsboende på Repisvaara så önskar man nu tidigarelägga projektstarten av förskola/skola
Repisvaara.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

38 (64)

2017-03-27

Kommunstyrelsen
Konsekvenser för barn och ungdomar
En ny förskola/skola på Repisvaara medför positiva konsekvenser för
barn och ungdomar, då den kommer att ligga i anslutning till nytillkommande bostadområden. Lokalisering av ny förskola/skola i närhet av planerat vård-och omsorgsboende förväntas också kunna innebära positiva
konsekvenser för skol-och förskolebarn genom samverkan över generationsgränserna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbete med en
förstudie för ny förskola/skola på Repisvaara,
att ur anslag för verksamhetslokaler i centrum anvisa 2 mkr till ansvar
16101, projekt 2000305,
att tillsätta styrgrupp för projektet,
att utse Bernt Nordgren (NS) som ordinarie och Jeanette Wäppling (V)
som ersättare i styrgruppen,
att oppositionen utser en ordinarie ledamot och en ersättare i styrgruppen,
att uppdra till barn-, utbildning och kulturförvaltningen att utse två representanter i styrgruppen.
Underlag
1. Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-16 § 18.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-03-07 § 38.
Yrkande
Fredric Olofsson (MaV) yrkar
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbete med en
förstudie för ny förskola/skola på Repisvaara,
att ur anslag för verksamhetslokaler i centrum anvisa 2 mkr till ansvar
16101, projekt 2000305,
att tillsätta styrgrupp för projektet,
att utse Bernt Nordgren (NS) som ordinarie och Jeanette Wäppling (V)
som ersättare i styrgruppen,

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

39 (64)

2017-03-27

Kommunstyrelsen
att oppositionen utser en ordinarie ledamot och en ersättare i styrgruppen,
att uppdra till barn-, utbildning och kulturförvaltningen att utse två representanter i styrgruppen.
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (MaV)
att utse Birgitta Larsson (S) ordinarie ledamot och Maria Åhlén (S) ersättare i styrgruppen,
Propositionsordning
Ordförande ställer Fredric Olofssons och Birgitta Larsson m.fl. förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Fredric Olofssons och Birgitta Larsson m.fl. förslag.
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§ 103
Överlåtelse del av Gällivare 76:1, Gällivare Idrottsplats
KS/2017:219

252

Kommunstyrelsen beslutar
att som gåva överlåta del av fastigheten Gällivare 76:1 till Gällivare
Sportklubb,
att gåvotagaren skall betala kostnaderna för erforderlig lantmäteriförrättning,
att gåvotagaren ej har rätt att överlåta fastigheten utan gåvogivarens
godkännande. I övrigt gäller upprättat förslag till gåvobrev.
Ärendebeskrivning
Gällivare Sportklubb har sedan år 1989 ett 25-årigt nyttjanderättsavtal
för Gällivare Idrottsplats. Avtalet har därefter förlängts med 25 år med
5-års förlängning om uppsägning ej sker.
Klubben har även ett nyttjanderättsavtal på ett markområde på del av
Gällivare 76:1 beläget på Heden som nyttjas som värmestuga och
kontorsbyggnad. Detta avtal har sagts upp till 2017-12-01 pga. att
kommunens planer att bygga friidrottshall och bostäder på grannfastigheten kv. Vägmästaren.
Vid diskussioner med företrädare för Gällivare Sportklubb har dessa
meddelat att de kan ersätta verksamheterna på Heden genom att flytta
alt. bygga nytt vid Gällivare Idrottsplats. För att denna kostnad skall bära
sig för klubben erfordras att markfrågan löses på en längre tid förslagsvis
50 år.
I gällande detaljplan är området vid Gällivare idrottsplats avsatt för
idrottsverksamhet. Kommunen har under tidigare år som gåva överlåtit
markområden och byggnader som används för idrottsverksamhet och
dylikt.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att som gåva överlåta del av fastigheten Gällivare 76:1 till Gällivare
Sportklubb,
att gåvotagaren skall betala kostnaderna för erforderlig lantmäteriförrättning,
att gåvotagaren ej har rätt att överlåta fastigheten utan gåvogivarens
godkännande. I övrigt gäller upprättat förslag till gåvobrev.
Underlag
1. Förslag till gåvobrev.
2. Karta.
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-03-07 § 39.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att som gåva överlåta del av fastigheten Gällivare 76:1 till Gällivare
Sportklubb,
att gåvotagaren skall betala kostnaderna för erforderlig lantmäteriförrättning,
att gåvotagaren ej har rätt att överlåta fastigheten utan gåvogivarens
godkännande. I övrigt gäller upprättat förslag till gåvobrev.
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§ 104
Projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen
KS/2017:264

023

Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att rekrytera två projektledare.
att finansiering sker ur ersättning för personella merkostnader.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen går in i ett expansivt skede. Samtliga
projekt är påbörjade för de verksamhetslokaler som skall ersättas med
anledning av avvecklingen av Malmberget. LKAB:s köp- och flyttplaner
har tidigarelagts på grund av skärpta miljökrav för bostäder i Malmberget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har för närvarande tre anställda
projektledare. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det finns ett
omedelbart behov av att förstärka personalstyrkan med två projektledare.
Ekonomiska konsekvenser
Den utökade personalstyrkan finansieras ur ersättning för personella
merkostnader.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att rekrytera två projektledare.
att finansiering sker ur ersättning för personella merkostnader.
Underlag
1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-03-07 § 42.
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§ 105
Förvärv av Gojan 1, Gojan 14 och Gojan 15
KS/2017:100

252

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förvärvet av fastigheterna Gojan 1, Gojan 14 och Gojan 15
genom att förvärva samtliga aktier i fastighetsbolaget för en köpeskilling
om femtiotremiljoner (53 000 000) kronor,
att godkänna aktieöverlåtelseavtalet,
att efter att aktierna i bolaget har tillträtts lämna ett aktieägartillskott om
enmiljonfemhundrafemtiotusen (1 550 000) kronor till fastighetsbolaget
för erläggande av den uppskjutna stämpelskatten,
att anvisa medel om totalt femtiofyramiljonersexhundratusen
(54 600 000) kronor för förvärvet ur ramanslaget från projektkonto
20 002, ansvar 16 101 för täckande av kostnaderna för köpeskilling för
aktierna, aktieägartillskott samt utgiften för bolagets aktiekapital,
att utse kommunstyrelsens ordförande till ordförande i bolagsstyrelsen,
att ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott
utses till ordinarie ledamöter i bolagsstyrelsen, samt
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna aktieöverlåtelseavtalet.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna vill föra följande till protokollet:
Socialdemokraterna anser att en förutsättning för att förvärva Gojan 1,
Gojan 14 och 15, är att säkerställa att hyresgäster/näringsidkare som
tvingas bort från fastigheterna garanteras likvärdiga ersättningslokaler.
Ärendebeskrivning
För att skapa faktiska förutsättningar för ett uppförande av multiaktivitetshus inom kvarteret Gojan, Arcadenbyggnaden, i Gällivare har kommunen erbjudits möjlighet att förvärva fastigheterna inom kvarteret (Gojan 1, Gojan 14 och Gojan 15). Erbjudandet avser ett förvärv av samtliga
aktier i det bolag som äger fastigheterna, varvid Gällivare kommun som
helhetsägare av bolagen erhåller nödvändig rådighet över marken för att
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uppföra multiaktivitetshuset inom kvarteret. Inom fastigheterna i kvarteret finns idag lokaler och bostäder. Den tilltänkta exploateringsfastigheten är främst Gojan 15 vilket innebär att Gojan 1 och Gojan 14 i stort
kommer att lämnas opåverkade av den planerade exploateringen. Inom
Gojan 15 föreligger endast lokaler.
Säljaren har uppställt som villkor för att överlåta fastigheterna till en
skälig köpeskilling att förvärvet avser samtliga fastigheter i kvarteret
samt att förvärvet sker genom att kommunen förvärvar samtliga aktier i
det bolag som äger fastigheterna.
Ekonomiska konsekvenser
Det föreligger en latent skatteskuld för kapitalvinst för fastigheterna i kv
Gojan och en uppskjuten stämpelskatt i fastighetsbolaget. Den uppskjutna stämpelskatten uppgår till ca enmiljonfemhundrafemtiotusen
(1 550 000) kronor och måste regleras efter förvärvet. Detta föreslås ske
genom ett ägartillskott till fastighetsbolaget motsvarande stämpelskatteskulden. Den latenta skatteskulden för alla tre fastigheterna beräknas
uppgå till sexmiljoneråttahundratusen kronor (6 800 000) för alla tre fastigheterna och aktualiseras vid en överlåtelse av fastighet från fastighetsbolaget till t.ex. kommunen. Här ska noteras att skatteskulden avser
alla tre fastigheterna och överlåts en fastighet är det endast skatteskulden för denna fastighet som aktualiseras vid överlåtelsen.
Vid förhandlingarna om köpeskillingen för aktierna i fastighetsbolaget har
hänsyn tagits till de skatteskulder som föreligger i bolaget och köpeskillingen har justerats ned med motsvarande belopp. Förvärvet bedöms
därför vara kostnadsneutralt jämfört med ett direktförvärv av fastigheterna.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det bedöms inte föreligga några direkta konsekvenser för barn och ungdomar med anledning av förslaget till beslut. Dock medför ett multiaktivitetshus många positiva effekter för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att godkänna förvärvet av fastigheterna Gojan 1, Gojan 14 och Gojan 15
genom att förvärva samtliga aktier i fastighetsbolaget för en köpeskilling
om femtiotremiljoner (53 000 000) kronor,
att godkänna aktieöverlåtelseavtalet,
att efter att aktierna i bolaget har tillträtts lämna ett aktieägartillskott om
enmiljonfemhundrafemtiotusen (1 550 000) kronor till fastighetsbolaget
för erläggande av den uppskjutna stämpelskatten,
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att anvisa medel om totalt femtiofyramiljonersexhundratusen
(54 600 000) kronor för förvärvet ur ramanslaget från projektkonto
20 002, ansvar 16 101 för täckande av kostnaderna för köpeskilling för
aktierna, aktieägartillskott samt utgiften för bolagets aktiekapital,
att utse kommunstyrelsens ordförande till ordförande i bolagsstyrelsen,
att ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott
utses till ordinarie ledamöter i bolagsstyrelsen, samt
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna aktieöverlåtelseavtalet.
Underlag
1. Aktieöverlåtelseavtal.
2. Utredning, förvärv av kv Gojan.
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-03-07 § 29.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (V),
Fredric Olofsson (MaV), Margareta Henricsson (NS), Pernilla Fagerlönn
(V) och Lars Alriksson (M)
att godkänna förvärvet av fastigheterna Gojan 1, Gojan 14 och Gojan 15
genom att förvärva samtliga aktier i fastighetsbolaget för en köpeskilling
om femtiotremiljoner (53 000 000) kronor,
att godkänna aktieöverlåtelseavtalet,
att efter att aktierna i bolaget har tillträtts lämna ett aktieägartillskott om
enmiljonfemhundrafemtiotusen (1 550 000) kronor till fastighetsbolaget
för erläggande av den uppskjutna stämpelskatten,
att anvisa medel om totalt femtiofyramiljonersexhundratusen
(54 600 000) kronor för förvärvet ur ramanslaget från projektkonto
20 002, ansvar 16 101 för täckande av kostnaderna för köpeskilling för
aktierna, aktieägartillskott samt utgiften för bolagets aktiekapital,
att utse kommunstyrelsens ordförande till ordförande i bolagsstyrelsen,
att ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott
utses till ordinarie ledamöter i bolagsstyrelsen, samt
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att för kommunens räkning underteckna aktieöverlåtelseavtalet.
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§ 106
Antagande av utvecklingsplan för Sandviken -Vassaraträsk
KS/2016:112

214

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta utvecklingsplan för Sandviken-Vassaraträsk.
Ärendebeskrivning
Utvecklingsplanen för Sandviken-Vassaraträsk ska redovisa inriktningen
för utvecklingen i området, avgränsat till utpekat strategiskt område i
markanvändningskartan i den fördjupade översiktsplanen. Planen behandlar frågor som bebyggelse, miljö, energi, livsmiljö, trafik, tillgänglighet och exploatering. Förslag på utveckling av området utgår från platsens specifika värden och förutsättningar kopplat till strategier och hållbarhetsmål. Utvecklingsplanen är ett underlag för ett eventuellt genomförande och fortsatt planprocess.
Fortsatt utveckling i form av ny bebyggelse i området har stöd i befintlig
fördjupad översiktsplan. Området idag är utpekat som ett strategiskt utvecklingsområde där områdets markanvändning inte är preciserad och
kan under den fortsatta utvecklingen av staden styras till det som anses
vara strategiskt bra för Gällivare i framtiden. Utvecklingen för området är
till för att skapa handlingsfrihet för ett centralt markområde som en
framtida markreserv där en möjlig utveckling kan vara bostäder. Vassaraträsk är ett naturskönt område som ligger nära samhället och har stor
potential att utvecklas till ett än mer attraktivt område för bostäder och
tätortsnära rekreation.
Ekonomiska konsekvenser
Ett eventuellt genomförande av planen kommer att medföra kostnader.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Framtagande av planen skapar goda förutsättningar för fler bostäder,
attraktiva boendemiljöer i tätortsnära lägen och stärker kopplingar, stråk
och mötesplatser i den befintliga tätortsstrukturen. Förutsättningar som
även bidrar till positiva effekter för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta utvecklingsplan för Sandviken-Vassaraträsk.
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Underlag
1. Utvecklingsplan Sandviken–Vassaraträsk.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-03-07 § 31.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att anta utvecklingsplan för Sandviken-Vassaraträsk.
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§ 107
Uppföljning köttfri dag
KS/2014:389

622

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera för att komplettera med vad och hur man har arbetat på
förskolor/skolor i samband med motionens bifall för att enligt motionen
skapa förståelse för köttkonsumtionens miljöpåverkan.
Ärendebeskrivning
2014 inkom en motion att införa en köttfridag inom kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg. Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-07
§ 57 att ta initiativet och införa en köttfridag i kommunens skolor och
förskolor. Från höstterminen 2015 infördes en köttfridag i veckan inom
Gällivare kommuns förskolor och grundskolor. Mängden matsvinn i skolköken har ökat de dagar som det har serverats alternativmat, som ex
laktovegetarisk mat. Antal beställda matportioner har succesivt minskats
under de köttfria dagarna, men ändå har matsvinnet varit högt.
Ur ett hälsoperspektiv kan, enligt Livsmedelsverkets rekommendationer,
en minskad konsumtion av rött kött på lång sikt medföra positiva hälsoeffekter.
Minskat intag innebär en minskad risken för tjock-och ändtarmscancer.
Ur ett klimatperspektiv är det fördelaktigt att välja minskat intag av kött,
hållbart producerade livsmedel med miljömärkning, både vad gäller köttfria alternativ och köttalternativ.
Kostenheten har genomfört en uppföljning av skolmenyns utformning.
Detta har gjorts genom en enkätundersökning som gått ut till 600 antal
elever och barn. 257 antal har besvarat enkäten. Av dessa ansåg 196 antal att skolmenyn bör förändras så att två rätter finns tillgängliga varje
dag (se beslutsunderlag). Utifrån enkäten som är gjord så föreslås att vi
serverar två alternativrätter (ett innehållande kött, korv mm och ett köttfritt alternativ) till lunch för skolorna och till förskolorna ett alternativ.
Valet av alternativ till luncherna görs som tidigare i samråd med matråden på respektiver skola/förskola. Detta medför att vi minskar på antalet
icke medicinska specialkoster och även medicinska specialkoster.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 14 mars 2017 § 53 att lämna
ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 27 mars 2017.
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Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för en skolmatsportion är 24,58 kr/portion. Eftersom antalet
beställda matportioner minskat de dagar det är köttfridag, så har inte
kostnaderna ökat. Vid förskolorna finns syns effekten av den köttfria
dagen att barnen äter mindre mat och mängden mellanmål ökar.
Arbetsmiljömässigt för personal i köket så har mängden köksavfall ökat
och det har inneburit mer tunga lyft.
Förslaget att servera två alternativa rätter inom grundskolan samt en rätt
inom förskolan per dag resulterar i att kostanden kan minska med ca
250 000 kronor under ett år. Detta då antalet medicinska specialkoster
samt icke-medicinska specialkoster kan samordnas med den ordinarie
menyn.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Vid lågt intag av energi till lunch så får barn och elever svårt att koncentrera sig, inlärningen och koncentrationen kan påverkas.
Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att skolmenyn utformas så att två alternativa maträtter finns varje dag,
varav en vegetarisk,
att inom förskolorna serveras en rätt per dag,
att förskolornas meny utformas enligt kommunfullmäktiges beslut om en
köttfridag i veckan.
Underlag
1. Enkätundersökning genom School Soft.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14 § 53.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att återremittera för att komplettera med vad och hur man har arbetat på
förskolor/skolor i samband med motionens bifall för att enligt motionen
skapa förståelse för köttkonsumtionens miljöpåverkan.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Jeanette Wäpplings
förslag.
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§ 108
Medborgarinitiativ
KS/2017:23

0091

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga listan för uppföljning av medborgarinitiativ med godkännande
till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 16 februari 2015 § 68 beslutat, att från och
med den 1 april 2015 införa möjligheten för medborgare att inkomma
med medborgarinitiativ till Gällivare kommun. Antalet inkomna medborgarinitiativ samt vilken förvaltning som handlägger initiativet, ska redovisas till kommunstyrelsen och fullmäktige två gånger per år.
Ekonomiska konsekvenser
Uppföljningen innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Uppföljningen innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga listan för uppföljning av medborgarinitiativ med godkännande
till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Uppföljning medborgarinitiativ för tiden 1 juli 2017 - 31 december
2016.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14 § 54.
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§ 109
Redovisning - Inkomna medborgarinitiativ
KS/2016:925

0091

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga redovisning av inkomna medborgarinitiativ med godkännande
till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2015-02-16 § 68 beslutat att medborgare har möjlighet från 2015-04-01 att inkomma med medborgarinitiativ till Gällivare
kommun. Alla medborgarinitiativ ska till respektive nämnds beredning för
att där avgöras om initiativet ska hanteras på tjänstemannanivå eller om
initiativet ska återkomma för avgörande av respektive nämnd. Handläggningen av medborgarinitiativ ska leda till att medborgarinitiativet avslås,
besvaras eller antas.
Kommunfullmäktige har 2016-12-12 § 250 beslutat att kommunfullmäktige i samband med årsredovisingen delges årets inlämnade medborgarinitiativ och vad som beslutats kring dessa. Utifrån detta uppdrag redovisas de 25 medborgarinitiativen för 2016 förvaltningsvis med åtgärder för
respektive medborgarinitiativ.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga redovisning av inkomna medborgarinitiativ med godkännande
till handlingarna.
Underlag
1. Utredning: Redovisning - Inkomna medborgarinitiativ.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14 § 55.
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§ 110
Systemdrift av personalsystem Personec
KS/2015:648

005

Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa medel för omställning, 210 000 kr ur KS förfogande drift verksamhet 941, ansvar 80,
att anvisa tillskott till budget 2017 (ansvar 15301, verksamhet 9225) för
ökade driftskostnader fr.o.m. maj 2017 med 97 000 kr,
att besluta om ramökning från och med 2018 för drift av PA-system
(ansvar 15301, verksamhet 9225) med 165 000 kr.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommun har 2006, tillsammans med Kiruna och Pajala kommuner tecknat avtal med Visma (dåvarande Aditro) avseende underhåll och
tjänster för personalsystemet Personec P. Jokkmokks kommun ingår
sedan 2009 i samarbetet. Sedan 2006 har kommunerna haft ett samarbetsavtal om kostnadsfördelning samt att Kiruna kommun ska svara för
den tekniska driften av personalsystemet.
Under hösten 2016 har Kiruna kommun meddelat att de inte längre kan
åta sig att svara för den tekniska driften på grund av att Visma byter
databas från Oracle till Microsoft och Microsofts nya licensregler tillåter
inte samverkan annat än i bolagsform. Förändringen sker relativt omgående och senast under maj månad då Vismas support av databasen
Oracle upphör helt. Detta innebär att samarbetet kring personalsystemet
mellan Kiruna kommun och övriga kommuner upphör.
Personalenheten har tillsammans med IT-enheten utrett hur vi framgent
ska säkerställa drift av personalsystemet. Det finns i huvudsak två alternativ. Att driften av personalsystemet sker inom egna organisationen
eller att leverantören Visma övertar systemdriften. I nuläget saknas
kompetens att själva sköta systemdriften och rekryteringsläget inom ITbranschen är svårt. Underhandsdiskussioner har förts med leverantören
Visma om möjligheter att leverantören övertar systemdriften, vilket i
dagsläget betraktas som det mest realistiska alternativet.
Att anlita Visma för systemdrift innebär sannolikt god kvalitet i systemunderhåll och leveranssäkerhet, samtidigt som det medför fördyrade
kostnader för systemdriften.
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Ekonomiska konsekvenser
Omställningen beräknas uppgå till 210 000 kr som engångskostnad. Årskostnad för systemförvaltning hos Visma uppgår till 38 000 kr per månad
inklusive Matlaget, dvs en årskostnad på 456 000 kr att jämföra med
årskostnad för systemdrift i Kiruna kommun 292 000 kr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anvisa medel för omställning, 210 000 kr ur KS förfogande drift verksamhet 941, ansvar 80,
att anvisa tillskott till budget 2017 (ansvar 15301, verksamhet 9225) för
ökade driftskostnader fr.o.m. maj 2017 med 97 000 kr,
att besluta om ramökning från och med 2018 för drift av PA-system
(ansvar 15301, verksamhet 9225) med 165 000 kr.
Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14 § 63.
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§ 111
Motion av Paula Palmqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) – Teknikneutralitet vid kommunala utredningar
KS/2016:484

100

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till att det inte är rimligt att införa
teknikneutralitet som norm vid alla utredningar. Detta eftersom uppdragen från politikerna ibland är väldigt tydliga och inriktade på en viss
lösning.
Ärendebeskrivning
Motion av Paula Lohiniva (sd) och Eric Palmqvist (sd) gällande teknikneutralitet vid kommunala utredningar inkom till Gällivare kommun
2016-05-23.
Svar på motionen avgavs 2016-07-28 och förslag till beslut var att avslå
motionen med hänvisning till att det ibland är nödvändigt att i en utredning föra ett resonemang om en viss inriktning på teknisk lösning. Detta
för att politikerna ska få ett underlag att ta ställning till.
2016-11-07 § 224 beslutade kommunfullmäktige att motionen skulle
återremitteras då kommunstyrelsens svar inte bemöter att-satserna i
motionen som inte handlar om upphandling.
Bedömning
Som ledstjärna i alla utredningar finns att, när det är aktuellt, göra en
omvärldsanalys för att se över möjliga alternativ och/eller ta in information om hur t.ex andra kommuner har löst frågan. Gällande teknikneutralitet vid utredningar är det inte rimligt att införa det som norm vid alla utredningar då vissa uppdrag från politikerna är inriktade på en viss lösning.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till att det inte är rimligt att införa
teknikneutralitet som norm vid alla utredningar. Detta eftersom uppdragen från politikerna ibland är väldigt tydliga och inriktade på en viss
lösning.
Underlag
1. Motion.
2. Svaret på motionen som avgavs 2016-07-28.
3. Kommunfullmäktige 2016-11-07 § 224.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14 § 57.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att avslå motionen med hänvisning till att det inte är rimligt att införa
teknikneutralitet som norm vid alla utredningar. Detta eftersom uppdragen från politikerna ibland är väldigt tydliga och inriktade på en viss
lösning.
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§ 112
Kommunstyrelsens ärendeuppföljning
KS/2017:14

019

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendeuppföljningslistan till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet.
Underlag
1. Ärendeuppföljningslistan 2017.
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§ 113
Entledigande av ombud till Leader Polaris 2020
KS/2014:531

141

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna entledigande av Joakim Nordstrand (MP) som ombud till
Leader Polaris 2020.
Ärendebeskrivning
Joakim Nordstrand (MP) har inkommit med en begäran om entledigande
från sitt uppdrag som ombud till Leader Polaris 2020.
Förslag till beslut
att godkänna entledigande av Joakim Nordstrand (MP) som ombud till
Leader Polaris 2020.
Underlag
1. Avsägelse.
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§ 114
Fyllnadsval av ombud till Leader Polaris 2020
KS/2014:531

141

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Fredric Olofsson (MaV) till ombud för Leader Polaris 2020.
Ärendebeskrivning
Joakim Nordstrand har den 1 mars 2017 avsagt sig uppdraget som ombud till Leader Polaris 2020. Föreligger fyllnadsval för 27 mars 2017- 31
december 2018.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att utse Fredric Olofsson (MaV) till ombud för Leader Polaris 2020.
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§ 115
Medling mellan Gällivare kommun och LKAB med anledning av utestående frågor
KS/2017:321

106

SEKRETESS!!!
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§ 116
Revisionsrapport - Granskning beredskap avseende EKO-frågor
KS/2017:213

007

Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunledningskontoret att arbeta fram underlag till svar
för behandling i kommunstyrelsen 8 maj 2017.
Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Gällivare kommun har granskat om
arbetet avseende EKO-frågor (etik, korruption och oegentligheter) bedrivs ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll. Granskningen har
omfattat kommunstyrelsen (Ks) samt service- och tekniknämnden
(SoTn).
Revisorernas bedömning är att arbetet med EKO-frågor i begränsad utsträckning bedrivs ändamålsenligt för både Ks och SoTn. Revisorernas
bedömning är att den interna kontrollen avseende EKO-frågor inte är tillräcklig för både Ks och SoTn.
Revisorerna har baserat sin bedömning på följande huvudsakliga iakttagelser:
• Det saknas en heltäckande riskbedömning av kommunens verksamheter avseende EKO-området.
• Internkontrollplaner omfattar inte identifierade risker i tillräcklig utsträckning. Viss kontroll av förekomst av oegentligheter har skett muntligt mellan kommunchef och förvaltningschef.
• Det finns till övervägande del rutiner och riktlinjer för det förebyggande
arbetet avseende EKO-området. Styrdokument och riktlinjer finns samt
att det sker arbete med att arbeta fram ytterligare styrande dokument på
området.
• Kommunens styrning är inte tillräcklig för att inkludera Gällivare Energi
AB och TOP bostäder AB i de styrande dokumenten på området.
• Kännedomen om rutiner och riktlinjer för det förebyggande området är
begränsade. EKO-området inkluderas inte i introduktionsutbildningar som
ges vis nyanställning eller utbildning av befintlig personal. I vissa fall förekommer dock information om vart dokumenten finns för åtkomst.
• Det genomförs inga kontroller för att upptäcka oegentligheter samt att
internkontrollplanerna inte omfattar något särskilt identifierat kontrollområde med koppling till EKO-området.
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• Det sker ingen särskild uppföljning avseende risker till Ks eller SoTn.
Vidare saknas det styrning för vad som ska återrapporteras till Ks och
SoTn. Den återkoppling som sker är inom ramen för internkontrollplanerna och delegationsordningarna.
Med anledning av granskningens iakttagelser vill revisorerna lämna
följande rekommendationer:
• Att Ks säkerställer att en heltäckande riskbedömning för kommunens
nämnder och verksamheter genomförs i syfte att ligga till grund för
arbetet kopplat till EKO-området.
• Att Ks och SoTn säkerställer en ändamålsenlig implementering av
antagna styrdokument avseende EKO-området och att detta omfattar så
väl nyanställd som befintlig personal.
• Att Ks säkerställer en ändamålsenlig styrning avseende att de kommunala bolagen ska omfattas av de styrande dokumenten på området.
• Att Ks och SoTn följer upp och utvärderar så väl implementeringen av
styrdokumenten på EKO-området som tillämpningen.
• Att Ks och SoTn utvecklar styrningen gällande uppföljningen av risker,
förebyggande arbete och faktiska/eventuella händelser i syfte att skapa
underlag för eventuella beslut och korrigerande åtgärder.
Underlag
1. Granskningsrapport.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att uppdra åt kommunledningskontoret att arbeta fram underlag till svar
för behandling i kommunstyrelsen 8 maj 2017.
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§ 117
Revisionsrapport - Granskning gällande samhällsomvandlingen - Intern
kontroll mot bakgrund av ekonomisk påverkan
KS/2017:212

007

Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunledningskontoret att arbeta fram underlag till svar
för behandling i kommunstyrelsen 8 maj 2017.
Ärendebeskrivning
Revisorerna har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare
kommun granskat arbetet med samhällsomvandlingen inom kommunen
avseende om detta bedrivs med tillräcklig intern kontroll mot bakgrund
av samhällsomvandlingens påverkan på kommunen på kort och lång sikt.
Granskningen har i huvudsak omfattat kommunstyrelsen (Ks) men även
övriga nämnder.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens
interna kontroll mot bakgrund av samhällsomvandlingens påverkan på
kommunens ekonomi på kort och lång sikt inte är fullt tillräcklig.
Revisorerna har baserat vår bedömning på följande huvudsakliga iakttagelser:
• Ks har till viss del genom övergripande förutsättningar säkerställt att
ersättningar nyttjas till ändamålet och med beaktande av ekonomisk påverkan på kommande generationer genom reglemente och beslutsordning i byggprocessen. Saknas styrning i form av tydliga mål eller riktlinjer
för nyttjande av resurserna i förhållande till ändamålet eller hur konsekvenser för kommande generationer ska beaktas i beslutsprocessen.
• Riskanalyser genomförs i begränsad utsträckning för att på förhand
identifiera eventuella behov av åtgärder mot bakgrund av samhällsomvandlingens påverkan. Det sker dock riskanalyser inom ramen för de
enskilda projekt som bedrivs.
• Kvarstående frågor följs i huvudsak upp och hanteras inom ramen för
drivandet av projekt samt att övriga större ärenden kanaliseras till Ks vid
behov.
• Revisorernas bedömning är att besluts- och förhandlingsunderlag kvalitetssäkras och dokumenteras på ett sådant sätt som i rimlig grad säkerställer tillgänglighet och bevarande över tid.
• Konsekvenser av beslut och överenskommelser har inte bedömts och
beräknats för kommunen som helhet, vilket innebär att man inte i dagsläget har någon samlad bild över investeringarnas effekt och vilken påverkan det kan få på kommunens ekonomiska redovisning. Det finns en
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medvetenhet om att avskrivningarna kommer att öka, men vad gäller
framtida drifts- och underhållskostnader finns inte samma kontroll. Viss
framförhållning finns genom budget och strategisk plan, men sett över en
lite längre period finns mindre dokumenterad kunskap.
• Rapportering till kommunstyrelsen avseende samhällsomvandlingen i
förhållande till beslut och uppdrag sker till övervägande del. Uppföljning
av förbrukning av skadeståndsersättning sker endast till Kssu och inte till
Ks. Rapportering om identifierade konsekvenser och eventuella behov av
åtgärder sker enligt revisorernas bedömning i huvudsak kopplat till byggprocessen och de beslut som ska fattas av Ks mellan olika projektfaser.
• Revisorernas bedömning är att Ks och dess utskott fattar beslut utifrån
den rapportering som erhålls och då främst inom ramen för enskilda
byggprojekt samt att beslut fattas i enlighet med delegationsordningen
utifrån översiktlig granskning.
Med anledning av granskningens iakttagelser vill revisorerna
lämna följande rekommendationer:
• Styrningen genom mål och riktlinjer bör tydliggöras vad gäller användning av ersättningar i förhållande till ändamålet samt hur ekonomisk
påverkan på kommande generationer ska beaktas.
• Riskanalysarbetet kopplat till samhällsomvandlingsfrågor bör utvecklas,
inklusive hur de dokumenteras och behandlas på politisk nivå.
• Ks bör får regelbunden uppföljning av förbrukningen av skadeståndsersättningen, bl a mot bakgrund av deras delegerade rätt att besluta om
dessa medel.
• Den interna kontrollen över samhällsomvandlingens påverkan på
ekonomin i ett längre perspektiv bör stärkas genom att göra en samlad
konsekvensanalys utifrån effekter av pågående och kommande investeringar. Målet bör vara att skapa en så säker bild som möjligt över hur investeringarna påverkar den kommunala ekonomin och om finansieringen
är tryggad.
• I övrigt vill revisorerna uppmärksamma kommunstyrelsen på att det
finns momsfrågor att beakta i samband med avyttring av fastigheterna
vilket kan innebära en risk om dessa inte hanteras på ett korrekt sätt.
Underlag
1. Granskningsrapport.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att uppdra åt kommunledningskontoret att arbeta fram underlag till svar
för behandling i kommunstyrelsen 8 maj 2017.
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