SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (49)

2017-11-27

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1
Måndag 27 november 2017 kl. 10:00 – 17:30
Ajournering 11:45-13:15, § 302 kl. 14:50-15:05, § 320 kl. 17:0517:15
Jäv
Birgitta Larsson (S) anför jäv § 323 och deltar varken vid överläggning eller beslut.

Utses att justera

Tomas Junkka

Justeringens plats
och tid
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Närvaro vid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-27

Ordinarie

Namn

Parti

Beslut i
§§

Ordförande

Lars Alriksson

M

298-323

Jeanette Wäppling

V

300-323

11:40-17:30

Henrik Ölvebo

MP

298-314,
323

10:00-16:10
16:45-17:30

Ledamot

Pernilla Fagerlönn

V

298-323

Ledamot

Birgitta Larsson

S

298-322

Ledamot

Maria Åhlén

S

298-323
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Roland Axelsson

S

Ledamot

Tomas Junkka

S

298-323

Ledamot

Magnus Johansson

S

298-323

Ledamot

Nicklas Johansson

NS

298-323

Ledamot

Fredric Olofsson

MAV

Ersättare

Namn

Parti

Ersättare

Benny Blom

M

Ersättare

Monica NordvallHedström

M

Ersättare

David Väyrynen

V

Ersättare

Stefan Ovrell

MP

Ersättare

Lena Lindberg

S

Ersättare

Ulf Normark

S

Ersättare

Clary Persson

S

Ersättare

Steve Ärlebrand

S

Ersättare

Nina Eriksson

S

Ersättare

Margareta
Henricsson

NS

Ersättare

Gun Isaxon

MAV

Övriga deltagare

Namn

Anmärkning/närvarande

Sekreterare

Maria Landström

§§ 298-323

Kommunchef

Mats Pettersson

§§ 298-323

Vice ordförande
Andre vice
ordförande

Beslut i
§§
298-301,
303-309

Närvarande
Klockan

Anmärkning

Ej tjänstgörande §§ 320-322

Jäv § 323

Närvarande
Klockan

Anmärkning

10:00-14:15

Ej tjg.ers.

298-299,
315-322

10:00-17:30

§§ 298-299, kl. 10:00-11:40 ers.
Jeanette Wäppling. §§ 315-322 kl.
16:10-17:30 ers. Henrik Ölvebo.

298-321

10:00-17:15

Ers. Roland Axelsson

298-323

10:00-17:30

Ers. Fredric Olofsson
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Thomas Pettersson

§ 298
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Förvaltningschef
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Marika Rissanen
Korpi

§ 298

Eva Martinsson

§ 298

Alexander Kult

§ 298

Rune Blomster

§ 298

Lennart Johansson

§ 299

Ekonom

Thomas Gustafsson

§§ 300-301

Kvalitetsledare

Tim Zedig

§ 302

Projektchef

Bo-Göran Bäckfors

§ 323
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§ 298
Budgetuppföljning och KS till förfogande
KS/2017:2086

042

Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta
upp information angående budgetuppföljning. Svaga resultat för året.
Marika Rissanen Korpi, socialchef informerar om:
- Avvikelser vård- och omsorg, särskilda boenden.
- Hemvården – leasingavtal dyrare än tidigare.
- Funktionshinder – plusresultat.
- Ensamkommande - går jämnt upp.
Eva Martinsson, förvaltningschef barn-, utbildning och kulturförvaltningen
informerar om:
- Jämfört med föregående månad sämre prognos för grundskolan.
- Arbete pågår med nytt resursfördelningssystem.
- Förskolan bättre prognos.
- Merkostnader pga. stora barngrupper.
- Stora kostnader för externa lokaler.
- Merkostnad för måltider Hedskolan pga. att måltiderna intas på Kapellet.
Alexander Kult, förvaltningschef miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen
informerar om:
- Bygg – många bygglov.
- Miljö – felkonteringar på livsmedel.
- Brand- och räddning – utbildningsinsatser.
Rune Blomster, förvaltningschef service- och teknikförvaltningen informerar om:
- SoT-ledning och politiken ger ett överskott.
- Avvecklingsfastigheterna – överskott.
- Teknikavdelningen i balans.
- Service- och fritid – ej budgeterade kostnader.
- Flygplatsen – överskott.
Utdragsbestyrkande
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Mats Pettersson, kommunchef informerar om:
- Social investeringsmedel.
- Personalförmåner – minus.
Thomas Pettersson, ekonomichef informerar om:
- KF oförutsedda.
- Flyktingmedel.
- KS till förfogande.
- Balanskravet.

Utdragsbestyrkande
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§ 299
Information om samhällsomvandlingen
KS/2017:2116

100

Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Som stående ärende vid kommunfullmäktiges sammanträden informerar
förvaltningschefen för samhällsomvandlingen om det aktuella läget gällande samhällsomvandlingen.
Lennart Johansson, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
informerar om:
Förhandlingar LKAB
- Omfattning av ö:a Malmberget
- Värdering av infrastruktur och verksamhetslokaler
Vägar Malmberget
Förhandlingar hyresgäster
- Granngården
- Gojan
Testbädd Malmfälten
Resurser
Avveckling
- Genomförandeavtal
- Miljözoner
- Övriga anläggningar
Huvudtidplan
- Kunskapshuset
- Ny förskola Mellanområdet
- Repisvaara södra etapp 2
- Vuskonjärvi etapp 2
- Handelområdet E45
- Stålvallen
- Detaljplaner

Utdragsbestyrkande
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§ 300
Redovisning av LKAB-finansiering
KS/2017:2026

040

Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
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, föredrar ärendet.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Underlag
1. Presentation.

Utdragsbestyrkande
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§ 301
Detaljbudget kommunstyrelsen år 2018
KS/2017:2272

041

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa förslag till detaljbudget 2018 för kommunstyrelsen inklusive
LKF.
Ärendebeskrivning
Förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen samt Lapplands kommunalförbund (LKF) för 2018. Kommunstyrelsens driftbudgetram för 2018 är
85 807 tkr, enligt beslut i kommunfullmäktige och är grund till detaljbudgeten för 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 13 november 2017 § 238 att
lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 27 november.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget finansieras inom fastställda budgetramar.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa förslag till detaljbudget 2018 för kommunstyrelsen inklusive
LKF.
Underlag
1. Kommunstyrelsens detaljbudget 2018.
2. LKF detaljbudget 2018.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att fastställa förslag till detaljbudget 2018 för kommunstyrelsen inklusive
LKF.

Utdragsbestyrkande
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§ 302
Samhällsbyggnadsprocessen med tillhörande stöddokument
KS/2017:2323

001

Kommunstyrelsen beslutar
att anta samhällsbyggnadsprocessen som ersättning för projektstyrningsmodellen för plan-, bygg- och anläggningsprojekt,
att anta mallar tillhörande processen (mall för uppdragsbeskrivning, mall
för effektmål och lokalprogram),
att omarbeta beskrivning av projektstyrgrupp,
att kommunstyrelsen även framledes utser politiska representanter till
styrgrupper,
att ordförande för kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott är ordförande för styrgruppen under förstudiefasen, grind 1,
att samhällsbyggnadsprocessen tillämpas på ej påbörjade projekt fr.o.m.
dagens datum,
att utvärdera samhällsbyggnadsprocessen första kvartalet 2019.
Ajournering
Ajournering 14:50-15:05.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommun är inne i en stor samhällsomvandling som påverkar
hela samhället. För att klara denna samhällsomvandling ställs stora krav
på samhällsplanering och samhällsbyggnad.
Gällivare kommun använder idag beslutad projektstyrningsmodell (KS
2013-10-14) för alla projekt inom kommunen. Nuvarande projektstyrningsmodell är dock inte anpassad för detaljplaneprocessen. Projektstyrningsmodellen har ett stort antal beslutstillfällen som gör att processen
för bygg- och anläggningsprojekt blir ineffektiv och långsam. Det saknas
även viktiga aktiviteter för bygg- och anläggningsprojekt. Beslutsnivåerna utgår till stor del från förvaltningschefsgruppen utan politisk uppdragsbeställning. Projektstyrningsmodellen saknar även viktiga kopplingar till andra styrande processer såsom verksamhetsplaneringsprocessen
och lokalförsörjningsprocessen.
Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsprocessen har tagits fram för att förtydliga arbetet och
gränssnitten mellan avdelningar, förvaltningar, nämnder och andra processer för att effektivisera och säkerställa arbetet och kvaliteten.
Samhällsbyggnadsprocessen är en övergripande process som ska användas av de nämnder och förvaltningar som arbetar med samhällsplanering
eller bygg- och anläggningsprojekt. Till processen används ett antal stöddokument i arbetet. Dessa är uppdragsbeställning, effektmål och lokalprogram.
Kommunstyrelsen har tagit beslut om att en beskrivning av projektstyrgruppen ska tas fram och beslutas av kommunstyrelsen. Definitionen av
projektstyrgrupp beskriver styrgruppens roll, ansvar, befogenheter och
sammansättning. Projektstyrgruppen är en viktig grund för styrningen av
projekt som faller under samhällsbyggnadsprocessen.
Samhällsbyggnadsprocessen med tillhörande stöddokument har politiskt
deltagande vilket innebär att de måste antas politiskt. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsprocessen med tillhörande stöddokument ersätter projektstyrningsmodellen (KS 2013-10-14)
för plan-, bygg- och anläggningsprojekt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer ta fram en tillhörande projekthandbok med detaljerade beskrivningar för berörda förvaltningar.
Samhällsbyggnadsprocessen har godkänts av förvaltningschefsgruppen.
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutade 2017-11-09
§ 134 att lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde den
27 november 2017.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser. En tydlig process leder till ett
effektivt arbete vilket ger fördelaktiga konsekvenser ekonomiskt.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta samhällsbyggnadsprocessen som ersättning för projektstyrningsmodellen för plan-, bygg- och anläggningsprojekt,
att anta mallar tillhörande processen (mall för uppdragsbeskrivning, mall
för effektmål och lokalprogram), samt
Utdragsbestyrkande
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att anta definitionen på projektstyrgrupper för Gällivare kommun.
Underlag
1. Samhällsbyggnadsprocess.
2. Beskrivning av samhällsbyggnadsprocessen.
3. Mall uppdragsbeställning.
4. Mall effektmål: drift- och underhåll, verksamhet.
5. Mall lokalprogram: drift- och underhåll, verksamhet.
6. Beskrivning projektstyrgrupp.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)
att anta samhällsbyggnadsprocessen som ersättning för projektstyrningsmodellen för plan-, bygg- och anläggningsprojekt,
att anta mallar tillhörande processen (mall för uppdragsbeskrivning, mall
för effektmål och lokalprogram),
att omarbeta beskrivning av projektstyrgrupp,
att kommunstyrelsen även framledes utser politiska representanter till
styrgrupper,
att ordförande för kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott är ordförande för styrgruppen under förstudiefasen, grind 1,
att samhällsbyggnadsprocessen tillämpas på ej påbörjade projekt fr.o.m.
dagens datum,
att utvärdera samhällsbyggnadsprocessen första kvartalet 2019.
Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Ölvebos m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

14 (49)

2017-11-27

Kommunstyrelsen

§ 303
Kommunchefens rapport
KS/2017:2206

100

Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde informerar Mats Pettersson, kommunchef, om
pågående ärenden och aktuella händelser.
Mats Pettersson, kommunchef informerar om:
-

Dundret
Framtidsgalan
Ledare, inspiratörer, prisutdelning
Förvärv av Gojan.

Utdragsbestyrkande
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§ 304
Delgivningar
KS/2017:2083

006

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga upprättad förteckning över delgivningar till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Delgivningar kommunstyrelsen 2017-11-27
1. Ks 2017:2523 422
Havs- och vattenmyndigheten har den 31 oktober 2017 inkommit med
Plan för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område för åren 20162018, reviderad inför 2018.
2. Ks 2017:2562 531
LKAB har den 10 november 2017 inkommit med uppsägning avseende
avtalet Utförande av arbetsresor till/från LKAB genom tätortstrafiken,
LK-300813.
3. Ks 2017:2138 106
Protokoll, Rådet för social hållbarhet, Gällivare 2017-10-05.
4. Ks 2017:2140 107
Protokoll, Lapplands kommunalförbund, direktionen 2017-10-06.
5. Ks 2017:2142 107
Nyhetsbrev, Norrbottens kommuner, november 2017.
6. Ks 2017:2147 107
Nyhetsbrev, Inlandsbanan, oktober 207.
7. Ks 2017:2083 006
Beslutad sammanträdesplan för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2018.
8. Protokoll har inkommit från:
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2017-10-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2017-11-02
Kommunala pensionärsrådet 2017-10-19
Rådet för funktionshinderfrågor 2017-10-24

Utdragsbestyrkande
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§ 305
Delegationsanmälningar
KS/2017:2007

730

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga upprättad förteckning över delegationsbeslut till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen
fattat följande beslut
1. KS 2017:2397 025
2017-10-10 att bevilja tjänsteman tjänstledigt under perioden
2017-11-01—2018-04-30.
2. KS 2017:2007 730
2017-10-18 avgett svar på remiss Hjälpmedelsutredningens S2015:08
betänkande På lika villkor! – delaktighet, jämlikhet och effektivitet i
hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43).
Utvecklingschefen har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande
beslut
3. KS 2017:2537 141
2017-11-07 att bevilja Eriksson & Rönnqvist stöd med 25 000 kr för
genomförande av Skyltsöndagen.
4. KS 2017:2467 141
2017-11-07 att bevilja föreningen Santa Claus Capital of the World stöd
med 16 000 kr för genomförande av Tomtemöte 2017 i Gällivare.
Handläggaren för lotteritillstånd har på delegation av kommunstyrelsen
fattat följande beslut
5. KS 2017:2414 800
2017-10-17 att bevilja Gällivare Malmbergets fotbollsförening (GMFF)
lotteritillstånd enligt 17 § lotterilagen för perioden 2017-10-17 –
2020-10-16.

Utdragsbestyrkande
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§ 306
Omfördelning statlig ersättning övergripande integration
KS/2017:2478

133

Kommunstyrelsen beslutar
att kvarvarande schablonbelopp för 2017 med ansvar 702119 ”Övrig flykting” verksamhet 605 överföras till övergripande integration,
att schablonerna för 2018 går direkt till övergripande integration och därifrån kan fördelas ut efter behov,
att fördelning sker i samråd med integrationsstrateg och ekonomer för
respektive förvaltning.
Ärendebeskrivning
Kommunen får ersättning i form av etableringsschablon, initiala kostnader ankomst barn, initiala kostnader ankomst vuxen, mottagningsbidrag,
schablonersättning barn, schablonersättning vuxen för asylsökande och
nyanlända med uppehållstillstånd. Dessa betalas ut utan ansökan och
summa fastställs varje år av Migrationsverket.
Schablonbeloppen ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer som till exempel:
mottagande och praktisk hjälp vid bosättning
särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg med mera, utbildning i svenska för invandrare,
samhällsorientering, tolk, andra kommunala insatser för att underlätta
etablering i samhället, vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration.
Dessa schablonbelopp hamnar nu i socialförvaltningens budget under ansvar 702119 ”Övrig flykting” verksamhet 605. Då dessa schabloner inte
är knutna till socialförvaltningen bör det fördelas om till övergripande integration. Kontoform för detta är ännu inte bestämt. Dessa medel bör
fördelas utifrån där insats sker kring individ där kostnader inte ingår i
andra schabloner eller som inte är återsökningsbara från Migrationsverket. Dessa medel bör även fördelas till det övergripande integrationsarbetet i kommunen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Utdragsbestyrkande
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att kvarvarande schablonbelopp för 2017 med ansvar 702119 ”Övrig flykting” verksamhet 605 överföras till övergripande integration,
att schablonerna för 2018 går direkt till övergripande integration och därifrån kan fördelas ut efter behov,
att fördelning sker i samråd med integrationsstrateg och ekonomer för
respektive förvaltning.
Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)
att kvarvarande schablonbelopp för 2017 med ansvar 702119 ”Övrig flykting” verksamhet 605 överföras till övergripande integration,
att schablonerna för 2018 går direkt till övergripande integration och därifrån kan fördelas ut efter behov,
att fördelning sker i samråd med integrationsstrateg och ekonomer för
respektive förvaltning.

Utdragsbestyrkande
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§ 307
Budgetanslag för tjänster drift - integration
KS/2017:2479

133

Kommunstyrelsen beslutar
att ur anslaget i 2017 års budget verksamhet 942 ”Flyktingdel välfärd”
med ansvar 80, anvisa 170 tkr till ansvar 15101 verksamhet 600 ”Integration övergripande”,
att ur anslaget i 2018 års budget verksamhet 942 ”Flyktingdel välfärd”
med ansvar 80, anvisa 1 540 tkr till ansvar 15101 verksamhet 600
”Integration övergripande”,
att ur att ur anslaget i 2018 års budget verksamhet 942 ”Flyktingdel välfärd” med ansvar 80, anvisa 250 tkr till ansvar 2044 verksamhet 6100.
Ärendebeskrivning
Befolkningstillväxt är en av kommunens största utmaningar. En viktig
målgrupp som bidrar till möjligheter att öka befolkningen är ett gott mottagande av nyanlända. Detta kräver resurser, både för operativa och administrativa arbetsuppgifter. Bland annat att praktiskt bosätta personer,
samtal, stöd och vägledning samt övriga insatser för att underlätta etablering i samhället. Dessa arbetsuppgifter utförs av integrationsstrategen. En visstidstjänst som etableringshandledare med uppgift att bosätta
nyanlända har tillsatts från 4 september. Budgetbehovet för detta uppgår
till maximalt 170 tkr 2017 till personalkostnader.
Det finns ett fortsatt behov av en tjänst som etableringshandledare som
utför dessa arbetsuppgifter under 2018, Budgetbehovet för detta bedöms
för år 2018 uppgå till maximalt 540 tkr varav ca 520 tkr till personalkostnader och 20 tkr till övriga driftkostander.
När beslut togs om att anställa en Integrationsstrateg i Gällivare kommun
beslutades att denna funktion skulle finansieras ur de statliga ”flyktingmedel” som kommunen erhåller. Budgetbehovet för detta bedöms för år
2018 uppgå till maximalt 900 tkr, varav ca 650 tkr till personalkostnader
och 250 tkr till övriga driftkostnader.
Behovet av övergripande utbildning och kunskap samt insatser över förvaltningarna inom kommunen kring integration är stora. Budgetbehovet
för detta för 2018 bedöms uppgå till maximalt 100 tkr.
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Arbetsmarknadsenheten (AME) har under 2017 haft ett ökat mottagande
av anvisade med utländsk härkomst. Då arbetsmarknadsenheten fr.o.m.
2017-10-17 har möjlighet att ta emot asylsökande och nyanlända som
finns i kommunen och väntar på bosättning för praktik väntas ytterligare
ökning av utrikesfödda. Erfarenheten är att målgruppen kräver ett närmare handledarskap. En extra resurs skulle därför höja kvaliteten till en
acceptabel nivå. Utöver handledarskap i anslutning till sysselsättning
skulle resursen även bistå vid de träffar för utrikesfödda som startats i
Arbetsmarknadsenhetens kafé.
Slutligen kommer det att behövas personalresurser för att kunna uppfylla
politikernas vilja att utveckla och starta ett sportotek i kommunen. Ett
sportotek innebär att människor med begränsade ekonomiska medel kan
låna viss sport- och fritidsutrustning. Erfarenhet från andra kommuner
har visat att sportotek påskyndar integrationen. Budgetbehovet för detta
för 2018 bedöms uppgå till maximalt 250 tkr till del av tjänst.
I 2018-års budget finns ett anslag inom verksamhet 942 ”Flyktingdel välfärd” om 7 507 tkr. Enligt beslut i kommunfullmäktige § 56, 2017-03-13
har delegerats åt kommunstyrelsen att besluta om fördelning av anslag
ur denna budget. Hitintills har inga anslag för 2018 anvisats.
Ekonomiska konsekvenser
För 2017 innebär förslaget att kvarvarande anslag på verksamhet 942
blir 6 400 tkr att äskas från socialförvaltning och barn-, utbildning- och
kultur förvaltning.
För 2018 innebär förslaget att kvarvarande anslag på verksamhet för 942
på blir 5 737 tkr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att ur anslaget i 2017 års budget verksamhet 942 ”Flyktingdel välfärd”
med ansvar 80, anvisa 170 tkr till ansvar 15101 verksamhet 600 ”Integration övergripande”,
att ur anslaget i 2018 års budget verksamhet 942 ”Flyktingdel välfärd”
med ansvar 80, anvisa 1 540 tkr till ansvar 15101 verksamhet 600 ”Integration övergripande”,
att ur anslaget i 2018 års budget verksamhet 942 ”Flyktingdel välfärd”
med ansvar 80, anvisa 250 tkr till ansvar 2044 verksamhet 6100.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

21 (49)

2017-11-27

Kommunstyrelsen
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)
att ur anslaget i 2017 års budget verksamhet 942 ”Flyktingdel välfärd”
med ansvar 80, anvisa 170 tkr till ansvar 15101 verksamhet 600 ”Integration övergripande”,
att ur anslaget i 2018 års budget verksamhet 942 ”Flyktingdel välfärd”
med ansvar 80, anvisa 1 540 tkr till ansvar 15101 verksamhet 600
”Integration övergripande”,
att ur anslaget i 2018 års budget verksamhet 942 ”Flyktingdel välfärd”
med ansvar 80, anvisa 250 tkr till ansvar 2044 verksamhet 6100.
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§ 308
Resurs för minskad sjukfrånvaro
KS/2017:2509

026

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna projektplan för minskad sjukfrånvaro,
att ur anslaget för KS förfogande drift, verksamhet 941, ansvar 80 anvisa
700 tkr för 2018 till ansvar 15301, verksamhet 9239, objekt 90101.
Medel för 2019 inarbetas i ordinarie budget 2019,
att utse Jeanette Wäppling (V) och Tomas Junkka (S) till ordinarie representanter samt Henrik Ölvebo (MP) och Birgitta Larsson (S) till ersättare i
styrgruppen för projekt minskad sjukfrånvaro.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommun har hög sjukfrånvaro. Vid delårsbokslutet i augusti
2017 var den totala sjukfrånvaron 6,7 % av sammanlagd ordinarie arbetstid för månadsavlönade. Sjukfrånvaron varierar mellan förvaltningarna. Lägst sjukfrånvaro hade kommunledningskontoret 2,5 % och högst
socialförvaltningen 9,1 %. Gällivare kommun har ett politiskt fastställt
mål att minska sjukfrånvaron till 4,0 % år 2020.
Sjukfrånvaron genererar betydande kostnader årligen. Arbetsgivren
betalar sjuklön med 80 % av lönen för dag 2-14 och 10 % av lönen för
dag 15-90. Gällivare kommuns sjuklönekostnader för 2016 uppgick till
14 miljoner kronor. För perioden januari – augusti 2017 (dag 2-90) är
kostnaden 8,8 miljoner kronor. Till detta tillkommer kostnader för vikarier, övertid för ordinarie personal, bredvidgång som introduktion med
flera kostnader förorsakade av sjukfrånvaro.
Om sjukfrånvaron minskar med 0,5 procentenheter skulle den årliga besparingen motsvara 1,6 miljoner kronor och en minskning med 1,0 procentenhet sparar 3,2 miljoner kronor.
Under 2017 har kommunen investerat i rehab-verktyget Adato för dokumentation och uppföljning av sjukfrånvaro och rehabilitering. Det krävs
dock att varje chef tar ut rapporter för egen uppföljning. Ett mer strukturerat arbetsätt med utveckling av beslutsstöd för cheferna genom uttag
av data från personalsystem och Adato, analys och sammanställning
skulle underlätta chefernas arbete med sjukfrånvaron och sannolikt bidra
till att fånga upp riskgrupper så att interventioner kan sättas in i ett tidigt
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skede. En resurs på personalenheten som tillhandahåller sjukfrånvarostatistik till cheferna, är rådgivande och ger stöd i frågor som rör sjukfrånvaro och rehabilitering samt tillsammans med företagshälsovården utvecklar former för tidiga insatser skulle sannolikt bidra till att sänka sjukfrånvaron så att målet 4,0 % kan nås till 2020.
Arbetssättet bedrivs i projektform under 2018-2019 för att därefter utvärderas.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnad för en handläggarresurs beräknas till 700 000 kronor per år,
totalt för projekttiden 2018-01-01—2019-12-31 är kostnaden 1 400 000
kronor. Kostnaden för hela projektet är således lägre än den årliga
besparing som görs om sjukfrånvaron minskar med endast 0,5 procentenheter.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen
besluta
att godkänna projektplan för minskad sjukfrånvaro,
att ur anslaget för KS förfogande drift, verksamhet 941, ansvar 80 anvisa
700 tkr för 2018 till ansvar 15301, verksamhet 9239, objekt 90101.
Medel för 2019 inarbetas i ordinarie budget 2019,
att utse Jeanette Wäppling (V) och Tomas Junkka (S) till ordinarie representanter samt Henrik Ölvebo (MP) och Birgitta Larsson (S) till ersättare i
styrgruppen för projekt minskad sjukfrånvaro.
Underlag
1. Projektbeskrivning för minskad sjukfrånvaro.
2. Arbetsbeskrivning hälsosamordnare.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar med instämmande av Tomas Junkka (S)
att godkänna projektplan för minskad sjukfrånvaro,
att ur anslaget för KS förfogande drift, verksamhet 941, ansvar 80 anvisa
700 tkr för 2018 till ansvar 15301, verksamhet 9239, objekt 90101.
Medel för 2019 inarbetas i ordinarie budget 2019,
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att utse Jeanette Wäppling (V) och Tomas Junkka (S) till ordinarie representanter samt Henrik Ölvebo (MP) och Birgitta Larsson (S) till ersättare i
styrgruppen för projekt minskad sjukfrånvaro.
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§ 309
Information till KS från de kommunala råden
KS/2017:2117

101

Kommunstyrelsen beslutar
att bjuda in ungdomsrådet till nästa kommunstyrelses sammanträde,
att lyfta in ungdomsrådets besök på kommunstyrelsens sammanträden i
årshjulet,
att ge nämnd- och utredningsenheten i uppdrag att se över möjligheten
samt kostnad för att införa Speak App eller liknande för att öka ungdomarnas inflytande,
att utredningen presenteras första kvartalet 2018.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta
upp information från de kommunala råden samt annan aktuell information.
Maria Åhlén (S) informerar från ungdomsrådet:
– de saknar remisser, som remissinstans
- de önskar komma till kommunstyrelsen för information
- de önskar få köpa in Speak App
- de planerar att arrangera en konsert.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Maria Åhlén (S)
att bjuda in ungdomsrådet till nästa kommunstyrelses sammanträde,
att lyfta in ungdomsrådets besök på kommunstyrelsens sammanträden i
årshjulet,
att ge nämnd- och utredningsenheten i uppdrag att se över möjligheten
samt kostnad för att införa Speak App eller liknande för att öka ungdomarnas inflytande,
att utredningen presenteras första kvartalet 2018.
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§ 310
Revisorernas granskning av kommunens IT-stöd
KS/2017:2243

007

Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättad skrivelse som svar på revisorernas granskning.
Ärendebeskrivning
Revisorerna har genomfört en granskning där de påtalar att ITverksamheten endast i begränsad utsträckning bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, vad gäller ledning/styrning, intern kontroll samt uppföljning
och utvärdering. Svar utifrån dessa påpekanden förväntas senast 171201
lämnas till revisorerna.
Förslag på svar till revisorerna har upprättats.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta upprättad skrivelse som svar på revisorernas granskning.
Underlag
1. Skrivelse.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)
att anta upprättad skrivelse som svar på revisorernas granskning.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

27 (49)

2017-11-27

Kommunstyrelsen

§ 311
Ansökan om minoritetsspråksmedel för kulturaktiviteter 2018
KS/2017:2437

861

Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras till rådet för minoritetsspråk samt ungdomsrådet för yttrande.
Ärendebeskrivning
Enheten för kultur/ungdom har ansökt om minoritetsspråksmedel för kulturaktiviteter under 2018 om 245 tkr. Ansökan har skett i samråd med
minoritetsspråkshandläggare. Barn-, utbildning- och kulturnämnden har
171003 beslutat att föreslå kommunstyrelsen bevilja ansökan gällande
kulturaktiviteter för 2018.
Ekonomiska konsekvenser
245 tkr tas av minoritetsspråksmedlen:
Ansvar: 15501 Verksamhet: 2205 Aktivitet: 2067
Konsekvenser för barn och ungdomar
Positivt för barn och ungdomar att kulturella insatser synliggör minoriteterna.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta
att bifalla ansökan om 245 tkr till kulturella aktiviteter 2018.
Underlag
1. Protokollsutdrag BUoK/2017:M73-861, 2017-10-03 §163
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att ärendet återremitteras till rådet för minoritetsspråk samt ungdomsrådet för yttrande.
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§ 312
Ansökan om medel för utökning av tjänst avseende kommunens aktivitetsansvar
KS/2017:2435

625

Kommunstyrelsen beslutar
att tilldela 294 000 kr i tilläggsanslag avseende budgetår 2018 för utökning av kuratorstjänst på centrala elevhälsan,
att tilldela 75 000 kr i tilläggsanslag avseende budgetår 2018 för driftkostnader i samband med tjänsten,
att medel tas från KS till förfogande och överförs till Centrala elevhälsan
6006-44060,
att medel för 2019 lyfts i budgetberedning för 2019-2021.
Protokollsanteckning
Birgitta Larsson (S) vill föra följande till protokollet:
Socialdemokraterna förslog vid budgetfullmäktige den 19 juni 2017 ett
engångsanslag på 1 000 tkr destinerat till uppföljningsansvar ungdomar,
då socialdemokraterna ansåg det mycket angeläget att tilldela mer medel
till detta med anledning av att nuvarande tjänst på 50 % är för lite för
detta ändamål. Tyvärr avslog majoritetspartierna vårt förslag. Att majoriteten i dag, fem månader senare upptäcker att det behövs medel är
mycket bra, men det borde bifallits redan vid budgetfullmäktige 19 juni
2017, då socialdemokraterna föreslog att utöka medlen för uppföljningsansvar för ungdomar, då bristen på medel var ett faktum långt innan den
19 juni 2017.
Ärendebeskrivning
Utökning från befintlig 0,5 kuratorstjänst till 1,0 kuratorstjänst för aktivitetsansvaret. Med 0,5 tjänst kan vi i dagsläget erbjuda begränsat stöd till
ungdomarna inom kommunens aktivitetsansvar. Lagstiftningens krav är
att ha en aktiv relation med ungdomen, motivera och kunna erbjuda
lämpliga individuella åtgärder. Tjänsten behöver även ges goda förutsättningar att samverka med berörda myndigheter och andra aktörer. Varje
ungdom inom aktivitetsansvaret som vi når och lyckas vägleda är framförallt en vinst för den unge men också för samhället i stort.
Ekonomiska konsekvenser
0,5 kuratorstjänst för kommunens aktivitetsanssvar 294 000 kr. Driftsbudget 75 000 kr.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Positiva konsekvenser för ungdomar som möter kurator i kommunens
1aktivitetsansvar. Det finns utrymme för kurator att erbjuda motivationssamtal och praktiskt vägleda samt samverka med andra viktiga aktörer
för ungdomens bästa.
Förslag till beslut
Barn-, utbildning och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att tilldela 294 000 kr i tilläggsanslag avseende budgetår 2018 för utökning av kuratorstjänst på centrala elevhälsan,
att tilldela 75 000 kr i tilläggsanslag avseende budgetår 2018 för driftkostnader i samband med tjänsten,
att medel tas från KS till förfogande drift och överförs till Centrala elevhälsan 6006-44060.
Underlag
1. KS 2016-01-18 § 13 kommunens aktivitetsansvar avseende icke skolpliktiga ungdomar.
2. KS 2016-09-19 § 245 kommunens aktivitetsansvar.
3. KS 2017-04-18 § 119 kommunchefens rapport.
4. Kommunalt aktivitetsansvar.
Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)
att tilldela 294 000 kr i tilläggsanslag avseende budgetår 2018 för utökning av kuratorstjänst på centrala elevhälsan,
att tilldela 75 000 kr i tilläggsanslag avseende budgetår 2018 för driftkostnader i samband med tjänsten,
att medel tas från KS till förfogande och överförs till Centrala elevhälsan
6006-44060,
att medel för 2019 lyfts i budgetberedning för 2019-2021.
Propositionsordning
Ordförande ställer Nicklas Johanssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Nicklas Johanssons m.fl. förslag.
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§ 313
Förslag till remissvar för nationell plan för transportsystem 2018-2029
KS/2017:2366

530

Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Gällivare kommuns svar till nationell plan för transportsystemet
2018-2029.
Ärendebeskrivning
Trafikverket har lämnat förslag till nationell plan för transportsystemet
för perioden 2018- 2029 på remiss. Remissvar ska ha lämnats senast
30 november.
Förslaget omfattar insatser på det nationella väg- och järnvägsnätet samt
flyg- och sjöfart. Planeringsramen som har beslutats av Riksdagen omfattar 622,5 miljarder kronor. Av dessa ska 333,5 miljarder användas till utveckling av transportsystemet, där en del avsätts till länsplanerna. 125
miljarder avsätts till järnvägsnätet och 164 miljarder till vägnätet. För
Malmfältens del innebär förslaget i huvudsak åtgärder på Malmbanan och
väg E 10.
Utvecklingsenheten har utarbetat förslag till yttrande i samverkan med
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Service och teknikförvaltningen och
efter kommunikation med LKAB, Kiruna kommun, Swedish Lapland m.fl.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga kommunalekonomiska konsekvenser i nuläget.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet bedöms inte i nuläget påverka barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde
2017-11-27.
Underlag
1. Underlag Förslag till nationell plan.
2. Förslag till yttrande.
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Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)
att bifalla Gällivare kommuns svar till nationell plan för transportsystemet
2018-2029.
Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Ölvebos m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos m.fl. förslag.
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§ 314
Begäran om yttrande över tillfälliga skoterförbud från 2 maj
KS/2017:2415

511

Kommunstyrelsen beslutar
att delegera till kommunstyrelsens ordförande att lämna yttrande efter
intern samrådsgrupp samefrågor 2017-11-28.
Ärendebeskrivning
Svenska Samernas Riksförbund har lämnat en ansökan till Länsstyrelsen
Norrbotten om tillfälligt skoterförbud över kommungränserna under perioden 2 maj - 30 juni 2018. Länsstyrelsen har remitterat ansökan till berörda kommuner för yttrande, remisstiden är förlängd till 5 december.
Ansökan omfattar sammanhängande områden ovan trädgränsen, som
sträcker sig över kommungränserna. Motivet för ansökan är skyddet för
renskötseln där ökande skotertrafik och annan mänsklig aktivitet, främst
under kalvningsperioden. I ansökan hänvisar man till renskötselrätten
som civil rättighet och skyddad av lag och att möjligheten för allmänheten att framföra snöskoter inte omfattas av motsvarande lagstöd.
Utvecklingsenheten har utarbetat förslag till yttrande i samverkan med
Service och teknikförvaltningen och remissyttrandet har kommunicerats
med övriga berörda kommuner.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-11-13 § 265 att lämna
ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 27 november 2017.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet bedöms inte medföra kommunalekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet bedöms inte ha några kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Utvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta
att lämna ärendet öppet till kommunstyrelsen.
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Underlag
1. Remiss Länsstyrelsen Norrbotten.
2. Utvecklingsenhetens förslag till yttrande.
Yrkande
Gun Isaxon (MaV) yrkar
att delegera till kommunstyrelsens ordförande att lämna yttrande efter
intern samrådsgrupp samefrågor 2017-11-28.
Propositionsordning
Ordförande ställer Gun Isaxons förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat
i enlighet med Gun Isaxons förslag.
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§ 315
Kommunstyrelsens ärendeuppföljning
KS/2017:2118

019

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendetuppföljningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet.
Mats Pettersson, kommunchef återkopplar om utredningen av en säker
mottagning/entré för biståndsenheten vid möten eller besök i kommunhuset.
Underlag
1. Ärendeuppföljningslista 2017.
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§ 316
Kurser/konferenser samt återkoppling
KS/2017:2115

101

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga kurserna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid kallelsens utskick föreligger inga kurser/konferenser.
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§ 317
Rapport enligt bolagsordningen för Gällivare Energi AB, perioden jan-jun
2017
KS/2017:2133

107

Kommunstyrelsen beslutar
att med beaktande lägga rapporten i enlighet med bolagsordningen till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Gällivare Energi AB skall enligt bolagsordningen inkomma med en rapport
till kommunstyrelsen.
Gällivare Energi AB har 27 september 2017 inkommit med en kvartalsrapport för perioden jan – jun 2017.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att med beaktande lägga rapporten i enlighet med bolagsordningen till
handlingarna.
Underlag
1. Rapport 2017-09-26.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar
att med beaktande lägga rapporten i enlighet med bolagsordningen till
handlingarna.
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§ 318
Lapplands kommunalförbund, delårsrapport 2017
KS/2017:2254

041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna Lapplands kommunalförbunds delårsrapport per
2017-06-30.
Ärendebeskrivning
Lapplands kommunalförbund (LKF) har upprättat delårsbokslut för
perioden 1 januari 2017 – 30 juni 2017.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta
att godkänna Lapplands kommunalförbunds delårsrapport per
2017-06-30.
Underlag
1. Lapplands kommunalförbunds delårsredovisning per 2017-06-30
samt revisionsberättelse.
Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar
att godkänna Lapplands kommunalförbunds delårsrapport per
2017-06-30.
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§ 319
Lapplands kommunalförbund, årsredovisning 2016
KS/2017:2255

041

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen för Lapplands kommunalförbund avseende
2016.
Ärendebeskrivning
Lapplands kommunalförbund (LKF) har inkommit med årsredovisning för
2016 samt revisionsberättelse.
Direktionen har fastslagit att god ekonomisk hushållning råder inom
kommunalförbundet när samtliga finansiella mål uppnåtts samtidigt som
verksamhetsmålen uppvisar god måluppfyllelse. Beträffande de verksamhetsmässiga målen är bedömningen i de flesta fall att målen uppnåtts
under verksamhetsåret.
Den sammanfattande bedömningen är att förbundet har fullföljt verksamheten under året i linje med gällande målsättningar för verksamheten
och inom beslutade budgetramar.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna årsredovisningen för Lapplands kommunalförbund avseende
2016.
Underlag
1. Lapplands kommunalförbund 170303 § 5, samt bilaga, årsredovisning
2016.
2. Lapplands kommunalförbund 2017-04-26 § 23, samt revisionsberättelse.
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Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar
att godkänna årsredovisningen för Lapplands kommunalförbund avseende
2016.
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§ 320
Motion av Eric Palmqvist (SD) och Paula Palmqvist (SD) - Minskat antal
ledamöter i Gällivare kommuns kommunfullmäktige
KS/2017:2008

101

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ajournering
Kl. 17:05-17:15.
Ärendebeskrivning
Motion av Eric Palmqvist (SD) och Paula Palmqvist (SD) gällande
minskat antal ledamöter i Gällivares kommunfullmäktige har inkommit till
Gällivare kommun 2017-05-29.
Motionärerna påtalar att Gällivare kommunfullmäktige idag utgörs av
41 ledamöter vilket är det antal ledamöter som erfordras i en kommun
med 16 000 – 24 000 röstberättigade enligt Kommunallagen (KL) 5 kap
1 §.
Vidare framför motionärerna att Gällivare kommun är en kommun som
präglas av utflyttning snarare än inflyttning och har ett stadigt minskande
antal röstberättigade invånare. Det framkommer att vid valet 2014 uppfylldes kraven enligt KL 5 kap 1 § som medger en minskning av Gällivares kommunfullmäktige med tio mandat från dagens 41 till 31, antalet
röstberättigade invånare är mellan 8 000 och 16 000. Motionärerna framför att de inte ser några tendenser eller prognoser som gör att detta förhållande skulle komma att ändras inför valet till kommunfullmäktige
2018.
Sverigedemokraterna Gällivare föreslår kommunfullmäktige besluta att
Gällivare kommunfullmäktige ska utgöras av 31 ledamöter istället för
41 från och med mandatperioden 2018-2022 samt att nödvändiga beslut
för att kunna verkställa minskningen av antalet ledamöter i enlighet med
ovanstående fattas inom berörda nämnder och styrelse.
Mandatfördelning
Från 2018 sker vissa förändringar gällande mandatfördelning. Första divisorn ändras från 1,4 till 1,2. Det kommer att införas en småpartispärr i
kommunalval som är 2 % i kommuner som inte är valkretsindelad.
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En uträkning utifrån valresultatet 2014 med hänsyn till nya bestämmelser
vad gäller första divisorn och spärr samt en beräkning gjord på 31 mandat jämfört med nuvarande 41 mandat ger nedanstående resultat för
Gällivare kommun:
M
5

S
13

V
6

MP
3

SD
2

NS
1

MV
1

7

17

7

4

2

2

2

31 mandat
41 mandat

En tabell över hur mandatfördelningen ser ut med 41 respektive 31 mandat enligt 2018 års regelverk och 2014 års valresultat finns med.
Kommunallagen
Enligt kommunallagen 5 kap 1 § bestämmer fullmäktige hur många ledamöter fullmäktige ska ha. Antalet ledamöter ska vara udda och minst
31 i kommuner med över 8 000 till och med 16 000 röstberättigade invånare och i landsting med 140 000 röstberättigade invånare eller därunder.
Befolkning
Enligt uppgifter från SCB var folkmängden 2010 i Gällivare kommun
18 425 och antalet röstberättigade var 15 208. 2014 var folkmängden
18 231 och vid valet 2014 var antalet röstberättigade personer 15 088.
2016 var folkmängden 17 956.
Inkomna yttranden
Partierna representerade i kommunfullmäktige har getts möjlighet att
inkomma med yttrande utifrån motionen. Yttranden har inkommit från
Sverigedemokraterna, Malmfältens Väl, Sjukvårdspartiet samt Socialdemokraterna.
Sverigedemokraterna som lämnat in motionen är positiva till den och
säger att man framför sina huvudsakliga argument då motionen kommer
upp i kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna uppger att intentionen
med motionen är att få till stånd en högst rimlig besparing inom politiken
i likhet med de besparingar de förutsätter att andra verksamheter ska
kunna genomföra. Sverigedemokraterna finner det rimligt då Gällivare
kommun är en minskande kommun med ett vikande skatteunderlag.
Malmfältens Väl uppmanar till försvar av demokratin. Vidare påtalar
Malmfältens Väl att missnöje bland väljarna över brister och problem i
vardagen inte ska bemötas med inskränkt demokrati och politisk ökenvandring mot diktatur. Malmfältens Väl yrkar på avslag av motionen.
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Sjukvårdspartiet i Gällivare hänvisar till kommunallagens reglering av
antalet ledamöter och att syftet är att garantera en bred medborgerlig
förankring. Sjukvårdspartiet påtalar att i kommunvalet 2014 hade kommunen 15 088 röstberättigade invånare. Vidare hänvisar partiet till
utredningsmaterial för kommunfullmäktiges beslut 29 maj 2017 § 104
angående nya valdistrikt om prognoser avseende antal röstberättigade
per valdistrikt inom kommunen från 2018 och framåt. Enligt detta beräknas röstberättigade invånare vara 14 983 år 2018. Sjukvårdspartiet i
Gällivare anser att kommunfullmäktige ska bestå av 41 ledamöter för att
garantera en bred medborgerlig förankring. Det skapar förutsättningar
för fler partier att komma in i fullmäktige och underlättar även för nya
ledamöter/ungdomar som kommer in i fullmäktige att få stöd i sitt politiska uppdrag.
Socialdemokraterna anser att det finns skäl att föra en seriös diskussion
om antalet platser i kommunfullmäktige i syfte att kunna göra en eventuell förändring till mandatperioden 2018-22.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-11-13 § 272 att lämna
ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 27 november 2017.
Ekonomiska konsekvenser
41 ledamöter istället för 31 i Kommunfullmäktige innebär extra kostnader
i sammanträdesarvoden, ersättning för förlorad arbetsförtjänst mm. En
uträkning för 2016 visar på att totalsumman är 944 532 kr för arvode
och förlorad arbetsförtjänst vilket ger ett snitt på 23 037 kr/ledamot. Med
31 ledamöter blir summan 714 158 kr, en minskning på 230 374 kr.
Mandatstödet för 2015 var 1 095 766 kr med beräkning av 46 % av inkomstbasbelopp. 2017 är motsvarande summa 1 159 890 kr. En beräkning utifrån 31 ledamöter och 46 % av inkomstbasbelopp är 876 990 kr.
Det innebär en minskning på 282 900 kr. För att behålla mandatstödet
enligt 2017 års summa skulle mandatstödet behöva höjas till 60,84 % av
inkomstbasbelopp.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta
att ta ställning till om motion angående minskat antal ledamöter i Gällivare kommunfullmäktige ska bifallas eller inte.
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Underlag
1. Motion.
2. Mandatfördelning enligt 2018 års regelverk och 2014 års valresultat.
3. Kompletterad mandatfördelning.
4. Yttrande Sverigedemokraterna.
5. Yttrande Malmfältens Väl.
6. Yttrande Sjukvårdspartiet i Gällivare.
7. Yttrande Socialdemokraterna.
Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar med instämmande av Gun Isaxon (MaV) och
Nicklas Johansson (NS)
att avslå motionen.
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§ 321
Åtgärdsförslag gällande säker ledningsplats vid Räddningstjänsten
KS/2017:2552

170

Kommunstyrelsen beslutar
att anta Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslagna
åtgärdsförslag,
att ta 2,9 miljoner från investerings reserverna för 2017.
Ärendebeskrivning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans
med länsstyrelsen, räddningstjänsten och Gällivare kommun tagit fram
detta åtgärdsförslag som innehåller beskrivningar av förekommande
lokaler och system som ingår i räddningstjänstens lednings lokaler vid
såväl vardagliga som allvarliga och extraordinära händelser, samt vid kris
och höjd beredskap.
I åtgärdsförslaget framgår vilka åtgärder som bör vidtas för att säkerställa räddningstjänstens lokaler och försörjningsutrustning. Av förslaget
framgår även hur stor del av åtgärdskostnaderna som är bidragsberättigade. När åtgärderna är genomförda och efter godkänd ersättningsbesiktning så sker reglering av beslutat bidrag via en rekvisition som tillhandahålls från MSB.
Ledningslokalerna och dess teknikstöd ska nyttjas vid såväl vardagliga
som allvarliga och extraordinära händelser, samt vid kris och höjd beredskap av räddningstjänsten och Gällivare kommun.
MSB stöder Gällivare kommunen i framtagandet av detta program för
anpassning och ombyggnad av befintlig räddningscentral och dess teknikutrustning för kommunens och räddningstjänstens krisledningsförmåga, samt en etablering av IT-avdelningens utrustning i brandstationen
för att stärka robustheten i Gällivares dataförbindelser mellan flera samhällsviktiga aktörer. Stödet omfattas förutom av delfinansiering av beskrivna fysiska åtgärder även av kompetensstöd i form att teknisk rådgivning under hela produktionstiden fram till idrifttagandet.
Föreslagna åtgärder ligger även i linje med den försvarspolitiska inriktningen för 2016-2020 samt den övergripande målbilden presenterad i
Försvarsmakten och Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps
gemensamma rapport: Sverige kommer att möte utmaningar,
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med diarienummer MSB 2016-25. Den rapporten är en del av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps gemensamma grunder (grundsyn för en sammanhängande planering för totalförsvaret).
Ekonomiska konsekvenser
Enligt kostnadsbilagan till åtgärdsförslaget för ombyggnation vid Räddningstjänsten så uppgår den beräknade bidragsberättigade kostnaderna
till 5 770 000 kr, av det utgår 2 885 000 som statlig bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Förutom de åtgärder som specificeras i åtgärdsförslaget så finns möjlighet att enligt IT-enhetens beräkningar investera i IT utrustning för
1 000 000 kr för att kunna etablera en speglad servermiljö för ökad
redundans.
Ombyggnationer av Räddningstjänstens lokaler medför även att räddningstjänsten kan bedriva en mer effektiv verksamhet och att man kan
sluta nyttja en utbildningslokal som finns vid räddningstjänsten övningsområde. Driftkostnad för denna lokal uppgår till ca 100 000 kr i snitt per
år.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Medför i dagsläget inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden föreslår
Kommunstyrelsen besluta
att anta Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslagna
åtgärdsförslag,
att ta 2,9 miljoner från investerings reserverna för 2017.
Underlag
Tjänsteskrivelse.
2. Åtgärdsförslag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
3. Kostnadsbilaga till åtgärdsförslaget.
4. Ritningsbilaga Gällivare räddningstjänst ledningslokaler.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar
att anta Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslagna
åtgärdsförslag,
att ta 2,9 miljoner från investerings reserverna för 2017.
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§ 322
Skrivelse angående kommunalt ställningstagande kring skogsavverkning i
rekreationsskogen Rävdalen/Djävulsklyftan
KS/2017:2589

266

Kommunstyrelsen beslutar
att anta skrivelsen till Sveaskog.
Ärendebeskrivning
Rävdalen och Djävulsklyftan är ett skogsområde som återfinns strax öster om Koskullskulle. I dagsläget menar närboende att området används
flitigt för daglig rekreation samt att man har hittat kulturhistoriska lämningar och rödlistade arter som förhöjer upplevelsen. Sveaskog är markägare och har i området planerat in avverkningar som kommer att påverka möjligheterna till skoglig rekreation i Koskullskulle negativt. Länsstyrelsen har identifierat en större areal inom det påverkade området
som intressant för reservatsbildning och detta kommer att utredas vidare
under 2018. Ett mindre område om ca 18 ha, som ligger närmare tätorten, är dock avverkningsanmält av Sveaskog och inplanerat för åtgärd.
På grund av detta har lokala initiativ under 2 år, tillsammans med föreningar och Länsstyrelsen inventerat skogen och hittat kulturhistoriska
lämningar, gamla stigar och rödlistade arter mm.
I och med utvecklingen av Koskullskulle och med tanke på hur exploaterat närområdet är i dagsläget anser Service och Teknikförvaltningen att
området är kommunalt viktigt för att säkerställa de närboendes tillgång
till attraktiv tätortsnära natur. Detta i enlighet med riksdagens 10 friluftsmål samt enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för kommunalt arbete
med Sveriges miljömål.
I en skrivelse till Sveaskog understryker vi därför vikten av att man väntar med planerade skogliga åtgärder tills dialog har förts med kommunen
angående den planerade avverkningens effekt på tätortsnära friluftsliv i
Koskullskulle.
Ekonomiska konsekvenser
Ej kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Om området avverkas finns en risk att barn och unga inte ges möjlighet
att ta del av ett tätortsnära friluftslivet i en potentiellt rik kulturhistorisk
skogsmiljö.
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Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta skrivelsen till Sveaskog.
Underlag
1. Skrivelse till Sveaskog.
2. Koskullskulle flygbild.jpg.
3. Riksdagens 10 friluftsmål för friluftsliv.
4. Utdrag ur Sveriges miljömål – Stöd och råd i arbetet.
Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)
och Gun Isaxon (MaV)
att anta skrivelsen till Sveaskog.
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§ 323
Upphandling projektorganisation Multiaktivitetshuset, Gällivare kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att anbud av Tyrens AB, Gällivare antas och avtal tecknas under förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärd.
Jäv
Birgitta Larsson (S) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller
beslut.
Protokollsanteckning
Tomas Junkka (S) vill föra följande till protokollet:
Socialdemokraterna förutsätter att upphandlingen skett enligt gängse
regler.
Ärendebeskrivning
Upphandlingen omfattas av projekt- och byggledningsorganisation.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har själva upphandlat projekt- och bygglednings organisation för ändamålet, där Centrala inköpsfunktionen har
informerat Samhällsbyggnadsförvaltningen om samtliga förutsättningar
för direktupphandling och bistått med granskning av anbud och rådgivning till förvaltningen.
Av sex tillfrågade leverantörer har anbud har inkommit från följande:
1.
2.
3.
4.
5.

COWIAB, Kiruna
Tyrens AB, Gällivare
N&S Projektledning AB, Piteå
Sweco Management AB, Stockholm
Licab AB, Luleå

Sammanställning av anbuden enligt underlag - Sammanställning/utvärdering dat. 2017-11-22 och Upphandlingsprotokoll dat.
2017-11-22.
Efter genomförd anbudsutvärdering framkom det att nedan angiven anbudsgivare lämnat det bästa resursmässigt, komptens- och erfarenhetsmässiga samt ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.
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2. Tyrens AB, Gällivare
Upphandlingen har utan föregående annonsering enligt gällande regler
för LOU direktupphandlats enligt förhandlat förfarande då synnerliga
brådska som beror på omständigheter som inte kan tillskrivas upphandlingsmyndighet föreligger, se underlag Dokumentation direktupphandling
dat 2017-11-22.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna påverkar beställande avdelnings investeringsbudget där
värdet på upphandlade tjänster beräknas vara inom ramen för projektets
budget.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Upphandlingen innebär inga konsekvenser eller påverkan på barn och
ungdomar.
Förslag till beslut
att anbud av Tyrens AB, Gällivare antas och avtal tecknas under förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärd.
Underlag
1. Sammanställning med anbudsutvärdering dat. 2017-11-22.
2. Upphandlingsprotokoll dat. 2017-11-22.
3. Dokumentation direktupphandling dat. 2017-11-22.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att anbud av Tyrens AB, Gällivare antas och avtal tecknas under förutsättning att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärd.
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