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Pernilla Fagerlönn (V) §§ 118-

125, 128, 137  
Clary Persson (S) tjg ers 

Stefan Ovrell (MP) tjg ers §§ 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 

 

§ 118 

 
Budgetuppföljning 

 
KS/2017:8   042 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att kommunstyrelsen får en fördjupad rapport gällande kostnad per  
brukare till kommunstyrelsen 1 juni 2017, 

 
att barn-, utbildning- och kulturnämnden till nästa kommunstyrelsen  
1 juni 2017 redovisar åtgärder för att komma ner i ram, 

 
att för övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta 

upp information angående budgetuppföljning.  
 

Kommunchef Mats Pettersson samt förvaltningscheferna Rune Blomster, 
service- och teknikförvaltningen, Marika Rissanen Korpi, social-

förvaltningen, Eva Martinsson, barn-, utbildning- och kulturförvaltningen, 
t.f. Helena Olofsson miljö- och byggförvaltningen och Göran Sandström, 
ekonomichef informerar om budget. 

 
Helena Olofsson, informerar om; 

Extra nämnd ger högre kostnader för politiker.  
De ökade Ö-kostnaderna på bygg beror på IT-kostnader och resor, 
samma för miljö. En stor del av årets utbildningar ligger i början av året 

och ger därför ett litet missvisande resultat i budgetuppföljningen.  
De årliga avgifterna är inte fakturerade ännu, därav uteblivna intäkter på 

både miljö och livsmedel. 
 
Rune Blomster informerar om; 

Skattemässig verksamhet 
Service- och teknikförvaltningen visar totalt ett mindre överskott för  

perioden. Respektive verksamhet har idag inga avvikelser som de inte 
anser sig kunna klara inom sina ramar. Projekt- och samordningsavdel-
ningen måste hålla inne med fastighetsunderhåll för att komma in i  

budget. Teknikavdelningen har haft kostnader för skidarrangemang som 
inte är budgeterade. Vilket måste balanseras. Service- och fritidsavdel-

ningen har kostnader för skottning och uppvärmning av Tallbacka  
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   Utdragsbestyrkande 

 

fotbollsplan som inte är med i budget vilket måste omfördelas i ram. 
 

Eva Martinsson, informerar om; 
Kulturen har medtagna underskott från 2016, kultur/fritid 450 tkr,  

kulturprojekt 466 tkr. Rekvirerade medel från migrationsverket ca  
1 300 tkr från jan - mars saknas. Beviljade statsbidrag ca 2 700 tkr för 

jan-mars saknas. Prognos beror på överkostnader för nyanlända. Stora 
barn/elevgrupper på många enheter. Ökat antal barn/elever i verksam-
heterna jämfört med prognos/resursfördelning. 

 
Marika Rissanen Korpi informerar om; 

Budgetavvikelsen på stöd och omsorgsboende har minskat jämfört med 
förra året men är fortfarande något negativt. Förvaltningens särskilda 
satsning på bemanningsplanering med hälsosamma scheman och stöd till 

enhetscheferna förklarar det förbättrade resultatet. Antalet placerade 
barn har ökat vilket är orsaken till budgetavvikelsen för avdelning för  

bistånd.  
 
Avdelning för funktionshinder visar ett mindre underskott pga de ökade 

kostnaderna för särgymnasielever på annan ort samt de överprövningar 
av personlig assistans som Försäkringskassan påbörjat och lett till att 

vissa ärenden bekostas enbart med kommunala medel.  
 
Socialförvaltningens resultatuppföljning via kostnad per brukare (KPB)  

visar att nettokostnaderna för äldreomsorgen minskat för första gången 
på 10 år.  

 
Förvaltningens satsning på välfärdsteknologi visar resultat då förvaltning-
en fått fler brukare som valt nattillsyn via trygghetskamera. I dagsläget 

finns 5 trygghetskameror och fler beställs då det finns nya brukare som 
vill välja den här insatsformen istället för fysiska tillsynsbesök. 

 
Mats Pettersson informerar om; 
Framförallt är skälet till kommunstyrelsens överskott, periodiseringar och 

utfall kommer senare i år. Framförallt sociala investeringar där projekt-
förslag är under framtagande för beslut.  

 
Nämnd och utredning  
Inget speciellt att notera.  

 
IT-Enheten  

En långtidssjukskriven med effekt fr o m mars. Åter i tjänst från 20/4.  
En deltidstjänstledig 25% helår.  

En föräldraledig med vikarie. +/- 0  
 
Informationsenheten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  7  (43) 
   
 

 

2017-04-18  

 

 

   

 

 
   

  

 

 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

+avvikelser till följd av övervägande del egen produktion under kvartal 
ett samt icke linjära kostnader. 

 
Göran Sandström informerar om; 

Kommunstyrelsens förfogande drift anvisat t o m mars. Engångsanslag 
budget "fria nyttigheter" Lapplands kommunalförbund: 259 tkr  

Utredning ledningsstruktur barn-, utbildning- och kulturnämnden:  
125 tkr. Omställning systemdrift personalsystem: 210 tkr. 
 

Theresa Savonen, VD Gällivare Energi AB informerar om; 
Ekonomin för januari – mars 2017 jämförelse med 2016. Värmeförsälj-

ningen är lägre jämfört med föregående år. Osäkerhet finns gällande  
elcertifikaten.  
 

I diskussionen med LKAB gällande samhällsomvandlingen diskuteras 
bland annat: 

-Värdering av skadan som samhällsomvandlingen orsakar bolaget 
- Avtal gällande ersättningslaster 
- Skattetekniska effekter vid olika ersättningsmodeller 

- Avtal gällande personella och externa merkostnader 
- Reglering av historiska delar 

- Avvecklings- & utvecklingsprojekt. 
 
Aktuella projekt som pågår eller planeras påbörjas; 

Genvägen Koskullskulle  
Solbacken i Koskullskulle 

Ny ledning Västra Malmberget ”Navet” – ny PC 
Kommunalhemmet 5 & 6.  
Forsheden 

Stamledning till Repisvaara 
Repisvaara NV/NO 

Repisvaara södra E1.  
 
Underlag 

1. Uppföljning tom april 2017.  
 

Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 

att kommunstyrelsen får en fördjupad rapport gällande kostnad per  
brukare till kommunstyrelsen 1 juni 2017, 

 
att barn-, utbildning- och kulturnämnden till nästa kommunstyrelsen  

1 juni 2017 redovisar åtgärder för att komma ner i ram, 
 
att för övrigt lägga redovisningen till handlingarna. 
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§ 119 
 

Kommunchefens rapport 

 
KS/2017:3   100 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Vid dagens sammanträde informerar Mats Pettersson, kommunchef, om 

pågående ärenden och aktuella händelser.  
 

Kommunchefen informerar om: 
- Kostutredningen.  

- Kommunens aktivitetsansvar. 
- Bosättning av nyanlända. 
 

Underlag 
1. Kommunalt aktivitetsansvar. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-03 § 65. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 120 
 

Gallring av databasen ALK-T 

 
KS/2017:281   004 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att gallring får ske av databasen ALK-T. 

 
Ärendebeskrivning 
Gällivare kommun har tidigare använt datasystemet ALK-T för registre-

ring och handläggning av ärenden rörande serveringstillstånd.  
 

Databasen och systemet ALK-T är, i den version som Gällivare kommun 
förfogar över, anpassad för drift i XP-miljö och kommunen har tidigare i 

sin strategi över att se över förekomsten av mindre system tagit ställning 
till att hanteringen av ärenden rörande serveringstillstånd med fördel kan 
ske i det vanliga ärendehanteringssystemet. 

 
Samtliga handlingar som inkommit och upprättats i ärenden gällande 

serveringstillstånd förvaras i akter på den organisation/företag som sökt 
tillstånd och bedömningen som gjorts efter kontakt med ansvarig hand-
läggare är att databasen i sig inte innehåller sådan information som i 

framtiden kan anses nödvändig för verksamheten eller rättskipningen. 
 

En databas hos en myndighet räknas som allmän handling varför ett  
särskilt beslut om gallring behöver tas av ansvarig styrelse/nämnd. 
Kommunstyrelsen är den myndighet som utifrån reglemente ansvarar för 

hantering av serveringstillstånd inom kommunen. 
 

Även om samtliga uppgifter i databasen finns i pappersform så behövs ett 
beslut om gallring tas om kommunen förlorar möjlighet till sammanställ-
ning av data i till exempel rapporter som datalagring innebär. 

 
Det är också brukligt att kommunstyrelsen i egenskap av kommunens  

arkivmyndighet hanterar frågan om gallring av databaser inom andra 
myndigheter hos kommunen. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
En gallring av ovanstående databas får som konsekvens en minskad 

kostnad för kommunen att upprätthålla åtkomst till databas som fordrar 
en äldre miljö för att kunna nås. IT-funktionen kommer inte heller längre 
att behöva ta backup av databasen och reservera plats för dess data på 

servern. 
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 Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att gallring får ske av databasen ALK-T. 
 

Underlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-03 § 66. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 121 
 

Riktlinjer för nämndspecifika utredningar 

 
KS/2017:241   000 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att anta riktlinjer för nämndspecifika utredningar enligt förslag. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har 170116 § 17 tagit beslut om att ge kommun-

ledningskontoret i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för nämndspecifika 
utredningar samt finansiering av dessa. 

 
Utifrån detta uppdrag föreslås följande riktlinjer: 

Om kommunstyrelsen tar beslut om att man vill utreda en specifik 
fråga inom en nämnds ansvarsområde, och Nämnd- och utrednings  
interna utredningsresurser inte kan användas, så får kommunstyrelsen 

ansvara för att tillskjuta medel till kostnader för en sådan extern utred-
ning. Kommunstyrelsen blir också beställare och ägare till den utredning 

som ska genomföras och har att ansvara för att en styrgrupp samt utre-
dare utses för uppdraget. Utredningens innehåll och resultat redovisas till 
kommunstyrelsen som har att ta ställning till hur resultatet ska kommu-

niceras och verkställas/åtgärdas. 
 

Om nämnden tar beslut om att man vill utreda en specifik fråga inom 
den egna nämndens ansvarsområde, och Nämnd- och utrednings interna 
utredningsresurser inte kan användas, så får nämnden ansvara för att 

tillskjuta medel till kostnader för en sådan extern utredning. Nämnden 
blir också beställare och ägare till den utredning som ska genomföras och 

har att ansvara för att en styrgrupp samt utredare utses för uppdraget. 
Utredningens innehåll och resultat redovisas till nämnden som har att ta 
ställning till hur resultatet ska kommuniceras och verkställas/åtgärdas. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Kostnader för beslutade utredningar behöver hanteras inom den ram-
budget som finns för kommunstyrelsen och nämnderna. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända konsekvenser. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att anta riktlinjer för nämndspecifika utredningar enligt förslag. 

 
Underlag 

1. Kommunstyrelsen 2017-01-16 § 17. 
2. Riktlinjer för nämndspecifika utredningar. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-03 § 67. 
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§ 122 
 

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2018, plan 2019-2020 

 
KS/2017:74   041 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att anta förslag till investeringsbudget 2018 och plan för 2019-2020. 

 
Kommunstyrelsen 
Investeringsbudget 2018:  67 820 tkr, driftskonsekvenser  

   -5080 tkr 
Budgetplan 2019:      57 990 tkr, driftskonsekvenser  

   -4370 tkr 
Budgetplan 2020:             31 070 tkr, driftskonsekvenser  

   -3230 tkr  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Investeringsbudget 2018:  636 191 tkr, driftskonsekvenser 0 tkr 
Budgetplan 2019:             568 150 tkr, driftskonsekvenser 0 tkr 

Budgetplan 2020:             151 500 tkr, driftskonsekvenser 0 tkr 
 
Ärendebeskrivning 

Förslag till investeringsbudget 2018 och plan 2019-2020 för kommun-
styrelsen har upprättats i enlighet med KF direktiv till nämnderna 

2017-03-13 § 49. Nämnden har tagit fram förslag till kommunstyrelsens 
investeringsbudget 2018 med plan för 2019-2020 samt kalkylunderlag till 
de preliminärt antagna projekten. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Framgår av underlaget till ärendet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, 
 

att anta förslag till investeringsbudget 2018 och plan för 2019-2020. 
 

Kommunstyrelsen 
Investeringsbudget 2018:  67 820 tkr, driftskonsekvenser  
   -5080 tkr 
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Budgetplan 2019:      57 990 tkr, driftskonsekvenser  
   -4370 tkr 

Budgetplan 2020:             31 070 tkr, driftskonsekvenser  
   -3230 tkr  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Investeringsbudget 2018:  636 191 tkr, driftskonsekvenser 0 tkr 
Budgetplan 2019:             568 150 tkr, driftskonsekvenser 0 tkr 
Budgetplan 2020:             151 500 tkr, driftskonsekvenser 0 tkr 

 
Underlag 

1. Investeringsbudget 2018-2020 inklusive kalkyler för investeringspro-
jekt.  
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-03 § 68. 

 
Yrkande   

Jeanette Wäppling (V) yrkar  
 
att anta förslag till investeringsbudget 2018 och plan för 2019-2020. 

 
Kommunstyrelsen 

Investeringsbudget 2018:  67 820 tkr, driftskonsekvenser  
   -5080 tkr 
Budgetplan 2019:      57 990 tkr, driftskonsekvenser  

   -4370 tkr 
Budgetplan 2020:             31 070 tkr, driftskonsekvenser  

   -3230 tkr  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Investeringsbudget 2018:  636 191 tkr, driftskonsekvenser 0 tkr 
Budgetplan 2019:             568 150 tkr, driftskonsekvenser 0 tkr 

Budgetplan 2020:             151 500 tkr, driftskonsekvenser 0 tkr 
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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 123 
 

Kommunstyrelsens driftbudget 2018, plan 2019-2020 

 
KS/2017:75   041 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att anta förslag till: 

 
Driftbudget 2018:      82 844 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 715 tkr 
i driftskonsekvens. 

 
Driftbudget 2019:      83 944 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 1000 

tkr i driftskonsekvens. 
 

Driftbudget 2020:      83 944 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 tkr i 
driftkonsekvens. 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till driftbudget 2018 samt plan för åren 2019-2020 för kommun-

styrelsen har upprättats. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Finns beskrivna i bilagor till ärendet. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 
att anta förslag till: 
 

Driftbudget 2018:      82 244 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 115 tkr 
i driftskonsekvens. 

 
Driftbudget 2019:      83 344 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 1000 
tkr i driftskonsekvens. 

 
Driftbudget 2020:      83 344 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 tkr i 

driftkonsekvens. 
 
Underlag 

1. Underlag till kommunstyrelsens driftbudget. Skickas separat! 
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2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-03 § 69. 
 

Yrkande   
Bernt Nordgren (NS) yrkar  

 
att anta förslag till: 

 
Driftbudget 2018:      82 844 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 715 tkr 
i driftskonsekvens. 

 
Driftbudget 2019:      83 944 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 1000 

tkr i driftskonsekvens. 
 
Driftbudget 2020:      83 944 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 tkr i 

driftkonsekvens. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Bernt Nordgrens förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  

beslutat i enlighet med Bernt Nordgrens förslag. 
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§ 124 
 

Kommunstyrelsens taxor för beslut i kommunfullmäktige 

 
KS/2017:76   041 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att lämna ärendet öppet till budgetberedningen 11 maj 2017. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 

Kommunstyrelsen har upprättat förslag till följande taxor inom kommun-
styrelsens verksamhetsområde. 

 
Alkoholtaxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd Dnr KS 

2017:76-041.  
 
Taxa för tätortstrafiken, Dnr KS 2017:76-041. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget har upprättats i enlighet med budgetregler och kommunplans-
direktiv. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

 
att anta kommunstyrelsens taxor för 2018. 

 
Underlag 
1. Förteckning över taxor som är till kommunfullmäktiges beslut. 

2. Alkoholtaxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd Dnr KS 
2017:76-041. 

3. Taxa för tätortstrafiken, Dnr KS 2017:76-041. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-03 § 70. 
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§ 125 
 

Delegerade taxor för beslut i kommunstyrelsen 

 
KS/2017:77   041 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att anta taxorna för 2018. 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt budgetreglerna 2018-2020, beslutad av kommunfullmäktige har 

kommunstyrelsens delegation att fatta beslut om följande taxor: 
 

- Taxa för lotteritillstånd 2018, Dnr KS 2017:77-041. 
- Taxa för kopiering av allmänhandling 2018, Dnr KS 2017:77-0031. 

- Taxa för föreningstjänster, kopiering 2018, Dnr KS 2017:77-0031. 
 
Höjningen grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

2018 som är 2,9% avrundat till 3%. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Enligt bilagan till ärendet 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga 

 
Förslag till beslut 
 

att föreslå kommunstyrelsen anta taxorna för 2018. 
 

Underlag 
1. Taxa för lotteritillstånd 2018, Dnr KS 2017:77-041. 
2. Taxa för kopiering av allmänhandling 2018, Dnr KS 2017:77-0031. 

3. Taxa för föreningstjänster, kopiering 2018, Dnr KS 2017:77-0031. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-03 § 71. 

 
Yrkande   
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 

 
att anta taxorna för 2018. 
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§ 126 
 

Servicelinje med elbuss 

 
KS/2016:406   531 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att hänskjuta ärendet till utredningen om kollektivtrafiken och tillhörande 

upphandling av kollektivtrafiken i Gällivare tätort. 
 
Ärendebeskrivning 

Fullmäktige beslutade 2016-04-11 § 89 att kollektivtrafikansvarig utreder 
möjligheten till att använda sig av elbussar i framtiden. Elbussar finns i 

olika typer av eldrift och i stor del av vår värld pågår försök att utveckla 
eldrift för busstrafik. Ny teknik med trådlös laddning på vissa hållplatser 

har testats på olika håll i världen. Både laddstationer på ändstationer och 
på hållplatser kräver investeringar i en helt ny infrastruktur som idag inte 
finns i vårt samhälle och innebär stora investeringar. Dessa lösningar 

skulle med all säkerhet ta lång tid för att få igång ett sådant projekt i vår 
kommun. Marknaden för elbussar och laddinfrastruktur är relativt omo-

gen men utvecklas snabbt, och inom ett par år planeras en internationell 
standard för gränssnittet mellan buss och laddinfrastruktur vara på plats. 
Flera stora aktörer i branschen har redan enats om ett öppet gränssnitt 

för att underlätta för investeringar i den nya tekniken utan inlåsnings-
effekter. Elektrisk buss med batteri som bussens kraftkälla där batteriet 

laddas på bussdepån och bussen kan köra ett antal timmar innan den 
återkommer för ny laddning på depån, är väl det alternativ som ligger 
närmast till för oss. 

 
Anskaffning av buss. 

Gällivare kommun kan genom upphandling köpa in och äga bussarna  
alternativt nyttja option i nuvarande avtal och låta trafikföretaget som 
idag kör trafiken göra inköp av lämplig buss. Bussen storlek utformas  

utifrån uppdragets omfattning och syfte. För att få veta kapaciteten på en 
el buss i vårt klimat föreslås att man börjar med en mindre buss med  

20 sittplatser och ca 5-8 ståplatser. Detta skulle kunna ge oss ett bättre 
underlag för framtida upphandling där en större satsning på elbussar 
skulle vara inriktningen. Eftersom vi kan ha riktigt kallt under vissa  

perioder är det viktigt att se hur en elbuss klarar av kylan samt att se hur 
man framledes klarar av både värmen i bussarna samt batterikapacitet. 

Att direkt övergå till bara elbussar skulle kunna få konsekvenser att vi 
står utan kollektivtrafik under de kalla perioderna. 
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Att börja med en Servicelinjen som skulle kunna täcka ett begränsat om-
råde i Gällivare som exempelvis Dundret, Repisvaara, andra sidan, skolor 

i Gällivare, sjukhuset, Treenigheten, handelsområdet etc. Se bilagor till 
tidtabellförslagen.  

 
För närvarande är det ca 6 månaders leveranstid på en elbuss av den här 

storleken. Entreprenören kommer att göra en besöksresa till fabriken i 
Slovakien och specificera hur bussen ska se ut, under förutsättning att 
beslut tas att Gällivare kommun, att uppdra till entreprenören att inför-

skaffa en elbuss. För att detta ska gå att genomföra måste nuvarande 
avtal förlängas till 2021-06-30. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
I vårt nuvarande avtal finns möjlighet att utöka trafiken med både kilo-

meter och bussar till fasta priser. Utökning av fordon 425 000 kr per år 
och med ett kilometerpris av 17 kr. Den totala kostnaden beror på vilken 

kilometerproduktion som blir per år. I bilagorna redovisas två förslag till 
tidtabeller med olika kilometerproduktioner som påverkar priset. Om man 
utgår ifrån att elbussen går måndag till fredag och kommer upp i en 

årstrafikproduktion på ca 58 000 km, blir årskostnaden ca 1,424 mkr  
eller ca 124 000 kr per månad. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att införa elbussar borde vara positivt för alla där vi kan hushålla med  

resurser. Man slipper avgaser och buller i sin närhet samtidigt som ener-
gianvändningen och utsläppen av växthusgaser minskar radikalt. Det ger 

möjligheter för en helt ny stadsplanering, där tystare bussar kan gå när-
mare människor utan att störa, till exempel i bostadskvarter, sjukhus-
områden och köpcentrum och ge en bättre service. En ljudlös buss skulle 

kunna ge säkerhetsproblem i trafiken, till exempel för synskadade som 
inte hör när den kommer körande. Med detta torde gå att avhjälpa rent 

tekniskt. En servicelinje skulle även innebära en utökad service för barn 
och ungdomar att ta sig till skolan från andra sidan och Repisvaara. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att hänskjuta ärendet till utredningen och tillhörande upphandling av  
kollektivtrafiken i Gällivare kommun. 

 
Underlag 

1. Tidtabellsförslag 1.  
2. Tidtabellsförslag 2. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-03 § 72. 
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Yrkande   
Henrik Ölvebo (MP) yrkar Birgitta Larsson (S) 

 
att hänskjuta ärendet till utredningen om kollektivtrafiken och tillhörande 

upphandling av kollektivtrafiken i Gällivare tätort. 
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§ 127 
 

Analys av kostnader fria nyttigheter LKF 

 
KS/2017:179   041 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att Gällivare kommun önskar svar på vad de ökade kostnader på fria  

nyttigheter beror på gällande hyran på Välkommaskolan mellan åren 
2014-2016. 
 

Jäv  
Magnus Johansson (S) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller 

beslut. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-16 § 11 att ge ekonomienheten i 
uppdrag att analysera kostnaderna för de tre senaste åren gällande fria 

nyttigheter för Lappland kommunalförbund (LKF). 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att Gällivare kommun önskar svar på vad ökade kostnader på fria nyttig-

heter blir gällande hyra Välkommaskolan mellan 2014-2016. 
 
Underlag 

1. Kommunstyrelsen 2017-01-16 § 11. 
2. Redovisning vad är fria nyttigheter. 

3. Budget. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14 § 52. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-03 § 73. 

 
Yrkande   

Fredric Olofsson (MaV) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 
att Gällivare kommun önskar svar på vad de ökade kostnader på fria  
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nyttigheter beror på gällande hyran på Välkommaskolan mellan åren 
2014-2016. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Fredric Olofsson m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 

beslutat i enlighet med Fredric Olofsson m.fl. förslag. 
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§ 128 
 

Personlig säkerhet en riktlinje för förtroendevalda och tjänstemän i  
Gällivare kommun 

 
KS/2016:137   167 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att anta riktlinjen ”Gällivare kommun, personlig säkerhet – en riktlinje för 
förtroendevalda och tjänstemän”, 
 

att riktlinjen även skall gälla som direktiv för Gällivare kommuns  
kommunala bolags förtroendevalda och tjänstemän, 

 
att den nya riktlinjen ersätter tidigare dokument med samma namn, 

 
att bilagor och checklistor uppdateras vid behov av säkerhetschef samt 
att de delges kommunstyrelsen, 

 
att ta bort texten på sid 3 ”Stalkare är ofta förälskade i den de förföljer”. 

 
Ärendebeskrivning 
En kommuns säkerhetsarbete ska kännetecknas av ett samordnat och 

aktivt arbete inom hela den kommunala organisationen. Syftet med rikt-
linje för personlig säkerhet är att riktlinjen som rör den personliga säker-

heten ska bli ett stöd och en vägledning för såväl anställda, förtroende-
valda som arbetsgivaren Gällivare kommun. 
 

Tjänstemän i sin yrkesutövning och människor som väljer att engagera 
sig politiskt ska inte behöva riskera att de själva eller deras anhöriga ska 

utsättas för våld eller hot om våld. När våra förtroende valda hotas på 
grund sina politiska ställningstaganden och beslut är det i sig ett hot mot 
hela det demokratiska samhället. 

 
Dokumentet är uppdaterat utifrån de synpunkter som framkommit i 

kommunfullmäktige. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

I nuläget är inte ett beslut förenat med några ekonomiska konsekvenser.  
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att det finns aktuella riktlinjer som visar hur kommunen avser arbeta 
med en god säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för 

barn och unga. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att anta riktlinjen ”Gällivare kommun, personlig säkerhet – en riktlinje  
för förtroendevalda och tjänstemän”, 

 
att riktlinjen även skall gälla som direktiv för Gällivare kommuns  
kommunala bolags förtroendevalda och tjänstemän, 

 
att den nya riktlinjen ersätter tidigare dokument med samma namn, 

 
att bilagor och checklistor uppdateras vid behov av säkerhetschef samt 
att de delges kommunstyrelsen. 

 
Underlag 

1. Gällivare kommun, personlig säkerhet – en riktlinje för förtroendevalda 
och tjänstemän. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-03 § 74. 

 
Yrkande   

Bernt Nordgren (NS) yrkar med instämmande av Pernilla Fagerlönn (V) 
och Magnus Johansson (S) 
 

att anta riktlinjen ”Gällivare kommun, personlig säkerhet – en riktlinje för 
förtroendevalda och tjänstemän”, 

 
att riktlinjen även skall gälla som direktiv för Gällivare kommuns  
kommunala bolags förtroendevalda och tjänstemän, 

 
att den nya riktlinjen ersätter tidigare dokument med samma namn, 

 
att bilagor och checklistor uppdateras vid behov av säkerhetschef samt 
att de delges kommunstyrelsen. 

 
att ta bort texten på sid 3 ”Stalkare är ofta förälskade i den de förföljer”. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Bernt Nordgren m.fl. förslag till beslut under proposit-

ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Bernt Nordgren m.fl. förslag. 
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§ 129 
 

Plan för posom 

 
KS/2017:299   016 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att anta planen ”Gällivare kommun, plan för Posom”, 

 
att bilagor och checklistor uppdateras vid behov av säkerhetschef samt 
att de delges kommunstyrelsen. 

 
Bakgrund 

En kommuns säkerhetsarbete ska kännetecknas av ett samordnat och 
aktivt arbete inom hela den kommunala organisationen. Gällivare kom-

mun skall enligt sin plan för kommunens åtgärder inför och vid extra  
ordinära händelser och höjd beredskap snabbt kunna organisera grupper 
för att kunna omhänderta personer som direkt eller indirekt drabbas av 

svårare psykiska påfrestningar föranledda av olika allvarligare händelser. 
Det kan gälla anställda i arbetet eller boende och andra som vistas i 

kommunen och som direkt eller indirekt drabbas eller påverkas av all-
varligare händelser. Syftet med planen för Posom är att redovisa organi-
sation samt att åstadkomma en effektiv ledning och samordning av de  

insatserna. 
 

Organisationen för detta kallas POSOM, som idag står för ”Psykiskt och 
social omsorg”. Tidigare var betydelsen av Posom ”Psykisk och socialt 
omhändertagande vid allvarligare händelser, större olyckor eller mer  

omfattande störningar”. 
 

Kommunstyrelsen beslutade 1995-04-03 om att en POSOM grupp ska 
finnas i Gällivare kommun med Socialförvaltningen som ansvarig för upp-
byggandet av en sådan grupp/organisation avseende struktur, samver-

kan, utbildningsinsatser med mera. Detta efter en gemensam skrivning 
från både dåvarande Räddningsnämnden och Socialnämnden i ärendet. 

 
Andreas Larsson, säkerhetschef föredrar ärendet. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget är inte ett beslut förenat med några ekonomiska konsekvenser.  
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att det finns aktuella riktlinjer som visar hur kommunen avser arbeta 

med en god säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för 
barn och unga. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta planen ”Gällivare kommun, plan för Posom”, 

 
att bilagor och checklistor uppdateras vid behov av säkerhetschef samt 

att de delges kommunstyrelsen. 
 
Underlag 

1. Gällivare kommun, plan för Posom. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-03 § 75. 

 
Yrkande   
Fredric Olofsson (MaV) yrkar  

 
att anta planen ”Gällivare kommun, plan för Posom”, 

 
att bilagor och checklistor uppdateras vid behov av säkerhetschef samt 
att de delges kommunstyrelsen. 
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§ 130 
 

Handlingsprogram mot våldsbejakande extremism 

 
KS/2017:303   761 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att anta handlingsprogrammet ”Gällivare kommun, handlingsprogram 

mot våldsbejakande extremism”, 
 
att se över punkt 6 kommunens organisation för arbetet med våldsbeja-

kande extremism och återkomma till kommunstyrelsen senast 1 juni 
2017. 

 
Ärendebeskrivning 

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier 
eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och 
som genom våld, eller genom att understödja att andra använder våld för 

att uppnå ett ideologiskt mål.  
 

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgö-
rande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i 
samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt 

samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det 
handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritids-

verksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt aktörer inom ci-
vilsamhället så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och reli-
giösa samfund.  

 
Syftet med handlingsprogrammet mot våldsbejakande extremism är att 

redovisa vilka skyldigheter som åligger kommunen, kommunens organi-
sation för att jobba mot våldsbejakande extremism, hur samverkan ska 
gå till, vilka utbildningsinsatser som krävs samt att åstadkomma en ef-

fektiv ledning och samordning av de insatserna. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget är inte ett beslut förenat med några ekonomiska konsekvenser.  
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att det finns aktuella riktlinjer som visar hur kommunen avser arbeta 

med en god säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för 
barn och unga. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att anta handlingsprogrammet ”Gällivare kommun, handlingsprogram 

mot våldsbejakande extremism”. 
 

Underlag 
1. Gällivare kommun, handlingsprogram mot våldsbejakande extremism. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-03 § 76. 

 
Yrkande   

Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 
att anta handlingsprogrammet ”Gällivare kommun, handlingsprogram 

mot våldsbejakande extremism”, 
 

att se över punkt 6 kommunens organisation för arbetet med våldsbeja-
kande extremism och återkomma till kommunstyrelsen senast 1 juni 
2017. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Jeanette Wäppling m.fl. förslag till beslut under propo-
sition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med Jeanette Wäppling m.fl. förslag. 
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§ 131 
 

Strategi för samverkan vid samhällsstörningar 

 
KS/2017:302   016 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att anta strategin ”Gällivare kommun, strategi för samverkan vid  

samhällsstörningar”, 
 
att bilagor och checklistor uppdateras vid behov av säkerhetschef  

samt att de delges kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 
En kommuns säkerhetsarbete ska kännetecknas av ett samordnat och 

aktivt arbete inom hela den kommunala organisationen. Syftet med stra-
tegi för samverkan vid samhällsstörningar i Gällivare kommun beskriver 
kommunens former för samordning och inriktning vid en samhällstörning 

eller inför och vid extra ordinärhändelse i fredstid och höjd beredskap. 
Samverkan inom kommunen kan beskrivas som ett verktyg för att på  

un. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

I nuläget är inte ett beslut förenat med några ekonomiska konsekvenser.  
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att det finns aktuella riktlinjer som visar hur kommunen avser arbeta 
med en god säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för 

barn och unga. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att anta strategin ”Gällivare kommun, strategi för samverkan vid sam-
hällsstörningar”, 

 
att bilagor och checklistor uppdateras vid behov av säkerhetschef samt 
att de delges kommunstyrelsen. 

 
Underlag 

1. Gällivare kommun, strategi för samverkan vid samhällsstörningar. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-03 § 77. 
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Yrkande   
Bernt Nordgren (NS) yrkar  

 
att anta strategin ”Gällivare kommun, strategi för samverkan vid sam-

hällsstörningar”, 
 

att bilagor och checklistor uppdateras vid behov av säkerhetschef samt 
att de delges kommunstyrelsen. 
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§ 132 
 

Dammhaveriplan för stora luleälv 

 
KS/2017:300   016 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att anta strategidokumentet ”Gällivare kommun, dammhaveriplan för 

stora Luleälven, 
 
att bilagor och checklistor uppdateras vid behov av säkerhetschef samt 

att de delges kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 
En kommuns säkerhetsarbete ska kännetecknas av ett samordnat och 

aktivt arbete inom hela den kommunala organisationen.  
 
Säkerhetschefen och räddningschefen har sammanställt en kommunö-

vergripande dammhaveriplan för vilka åtgärder som skall vidtas inför och 
vid ett dammbrott i stora Luleälven. Arbetet sker i samarbete med Läns-

styrelsen, Landstinget, Trafikverket, Vattenfall, Polisen, Försvarsmakten, 
Jokkmokks, Bodens och Luleå kommun som också drabbas vid ett större 
dammhaveri i Luleälven. 

 
Denna plan blir en del i en större regionalplan för dammhaveri i Luleäl-

ven. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

I nuläget är inte ett beslut förenat med några ekonomiska konsekvenser.  
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att det finns aktuella riktlinjer som visar hur kommunen avser arbeta 
med en god säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för 

barn och unga. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att anta strategidokumentet ”Gällivare kommun, dammhaveriplan för 
stora Luleälven, 

 
att bilagor och checklistor uppdateras vid behov av säkerhetschef samt 
att de delges kommunstyrelsen. 
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Underlag 
1. Gällivare kommun, dammhaveriplan för stora Luleälven. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-03 § 78. 
 

Yrkande   
Fredric Olofsson (MaV) yrkar  

 
att anta strategidokumentet ”Gällivare kommun, dammhaveriplan för 
stora Luleälven, 

 
att bilagor och checklistor uppdateras vid behov av säkerhetschef samt 

att de delges kommunstyrelsen. 
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§ 133 
 

Mottagningsplan vid dammhaveri 

 
KS/2017:301   016 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att anta strategidokumentet ”Gällivare kommun, mottagningsplan vid 

dammhaveri, 
 
att bilagor och checklistor uppdateras vid behov av säkerhetschef samt 

att de delges kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 
En kommuns säkerhetsarbete ska kännetecknas av ett samordnat och 

aktivt arbete inom hela den kommunala organisationen.  
 
Jokkmokks kommun har gjort en förfrågan till Gällivare kommun om att 

Gällivare ska ta emot 1500 personer inkl äldreomsorg, hemtjänst och 
särskilda boenden från bl.a. Porjus. Man vill också att kommunerna i 

samråd med varandra tar fram en översiktlig planering för hur mottagan-
det ska gå till. 
 

Nu är planerna för mottagande från båda kommunerna gjorda i samråd 
med respektive kommuns säkerhetssamordnare och säkerhetschef. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget är inte ett beslut förenat med några ekonomiska konsekvenser.  

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Att det finns aktuella riktlinjer som visar hur kommunen avser arbeta 
med en god säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för 
barn och unga. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta strategidokumentet ”Gällivare kommun, mottagningsplan vid 

dammhaveri, 
 

att bilagor och checklistor uppdateras vid behov av säkerhetschef samt 
att de delges kommunstyrelsen. 
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Underlag 
1. Gällivare kommun, mottagningsplan vid dammhaveri. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-03 § 79. 
 

Yrkande   
Bernt Nordgren (NS) yrkar  

 
att anta strategidokumentet ”Gällivare kommun, mottagningsplan vid 
dammhaveri, 

 
att bilagor och checklistor uppdateras vid behov av säkerhetschef samt 

att de delges kommunstyrelsen. 
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§ 134 
 

Revisionsrapport Näringslivs-och tillväxtbefrämjande arbete 

 
KS/2017:334   007 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att uppdra åt kommunledningskontoret att arbeta fram underlag till svar 

för behandling i kommunstyrelsen 1 juni 2017. 
 
Ärendebeskrivning 

Revisorerna har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare  
kommun genomfört en granskning avseende om kommunstyrelsen, Ks, 

bedriver det näringslivs- och tillväxtbefrämjande arbetet på ett ända-
målsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. I granskningen har vi 

biträtts av sakkunniga från PwC. Resultatet av granskningen finns redovi-
sat i bifogad revisionsrapport. 
 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens  
näringslivs - och tillväxtbefrämjande arbete i begränsad utsträckning  

bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen i  
begränsad utsträckning är tillräcklig. 
 

• Vår bedömning är att roller och ansvar för att fullgöra ambitionerna för 
det näringslivs- och tillväxtfrämjande arbetet är tydligt i de styrande  

dokumenten på området samt att roller och ansvar internt i kommunen 
är tydligt avgränsat. Revisorerna bedömer dock att roller och ansvar  
gällande övriga aktörer inte är tydligt överenskommet och kommunicerat.  

 
Bedömningen baseras på att de styrande dokumenten på området är  

tydliga samt att det internt i kommunen upplevs att roller och ansvar är 
tydliga. Revisorerna granskning visar att rollfördelningen mellan kommun 
och externa aktörer inte är i enlighet med skrivningarna i näringslivsstra-

tegin. 
 

• Revisorernas bedömning är att samarbetet med de externa aktörerna 
inte är tillräckligt tydligt. Bedömningen baseras på att nu gällande ambit-
ion för tillväxt- och näringslivsområdet inte är förankrad hos de externa 

aktörerna som identifierats i näringslivsstrategin. Det får vidare ses som 
tveksamt om utvecklingsenheten uppfyller det av näringslivsstrategin 

fastställda uppdraget om att samordna näringslivsarbetet då något forum 
för sådansamordning inte har etablerats. 
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• Revisorernas bedömning är att uppföljning och mätning av de kommu-
nala insatsernas effekter och resultat till övervägande del är tillräcklig, 

men att uppföljning och mätning kan utvecklas gällande de lokala projekt 
som bedrivs. 

 
• Revisorernas bedömning är att Ks har en till övervägande del tillräcklig 

styrning och kontroll inom området. 
 
Bedömningen baseras på att det finns styrande dokument på området i 

form av strategier, styrkort, internkontrollplan och delegationsordning 
vilket ger förutsättningar för både styrning och kontroll. Kontrollen avse-

ende tillämpningen av de styrande dokumenten kan dock utvecklas  
vidare liksom avseende tillämpningen av LOU:s och kommunens egna 
upphandlingsregler. 

 
För att ytterligare utveckla området vill revisorerna lämna följande  

rekommendationer till kommunstyrelsen: 
 
• Att Ks säkerställer en ändamålsenlig tillämpning av de styrande doku-

menten på området och särskilt efter antagande av en ny näringslivs-
strategi. 

 
• Att Ks stärker den interna kontrollen gällande de lokala projekt som 
bedrivs. 

 
• Att Ks säkerställer att de tjänster som beställs från de lokala aktörer-

na/samarbetspartema i tillväxt- och näringslivsarbetet följer gällande 
riktlinjer för upphandling, särskilt avseende 
direktupphandling. 

 
Revisorerna emotser kommunstyrelsens svar på sin granskning till 2017-

06-31. 
 
Underlag 

1. Revisionsrapport. 
 

Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar  
 

att uppdra åt kommunledningskontoret att arbeta fram underlag till svar 
för behandling i kommunstyrelsen 1 juni 2017. 
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§ 135 
 

Revisionsrapport Kompetensförsörjning 

 
KS/2017:336   007 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att uppdra åt kommunledningskontoret att arbeta fram underlag till svar 

för behandling i kommunstyrelsen,   
 
att begära anstånd med svar efter seminariedagen dock senast oktober 

2017, 
 

att kommunstyrelsen beslutar att genomföra en seminariedag för kom-
munstyrelsen med tema framtida kompetensförsörjning för Gällivare 

kommun innan svar till revisorerna lämnas.  
 
Ärendebeskrivning 

Revisorerna har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kom-
mun genomfört en granskning avseende området kompetensförsörjning. 

Syftet med granskningen är att bedöma om arbetet 
avseende personal- och kompetensförsörjning bedrivs på ett ändamåls-
enligt sätt och med en tillräcklig intern kontroll. Granskningsobjekt är 

kommunstyrelsen, Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, Socialnämnden, 
Service- och tekniknämnden samt Barn-, utbildning- och kulturnämnden. 

I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC. Resultatet av 
granskningen finns redovisat i bifogad revisionsrapport. 
 

Revisorernas revisionella bedömning är att arbetet med personal- och 
kompetensförsörjning bedrivs till övervägande del på ett ändamålsenligt 

sätt och med en tillräcklig intern kontroll inom respektive nämnd. 
 
Samtidigt visar granskningen att ett tydligare kommunövergripande per-

spektiv för området efterfrågas. Revisorerna bedömer att kommunstyrel-
sen utifrån sitt ansvar för kommunens personalpolitik bör vidta ytterli-

gare åtgärder för att uppnå detta. 
 
Bedömningen baseras på framförallt följande iakttagelser: 

 
• Såväl kommunstyrelsen som de i granskningen ingående nämnder har 

antagit mål för personal- och kompetensförsörjningsområdet som ingår i 
styrkort. Antaget personalstrategiskt program och riktlinjer för kompe-
tens- och personalförsörjning bedöms inte som kända samtidigt som de-

lar av riktlinjerna kan spåras i förvaltningarnas handlingsplaner och även 
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utgör målinstrument för granskningsområdet. Granskningen visar att de, 
till antalet medarbetare, större nämnderna arbetar mer strukturerat och 

systematiserat gällande granskningsområdet. Samtidigt efterfrågas ett 
mer sammanhållet och kommunövergripande koncernperspektiv. Mot 

bakgrund av att kommunstyrelsen är ansvarig för att leda och samordna 
kommunens personalpolitik enligt reglemente menar revisorerna 

att styrelsen bör ta initiativ till ytterligare aktiviteter för att uppnå mer ett 
tydligare kommunövergripande perspektiv. Övervägande bör även ske 
om mätinstrumenten och processen för hur dessa utarbetas gällande per-

spektivet medarbetare kan utvecklas. Granskningen visar att ett aktivt 
kompetensförsörjningsarbete har betydelse för om ansvariga nämnder 

och förvaltningar kan verkställa sina uppdrag. 
 
Inom kommunen finns en personalhandbok, chefshandboken, som be-

döms utgå från övergripande mål och strategi för granskningsområdet. 
Någon strukturerad uppföljning av tillämpning handboken och dess rikt-

linjer som helhet bedöms inte ske. Riktade uppföljningar har skett gäl-
lande vissa riktlinjer som ingår. 
 

Mot bakgrund av granskningens webbenkät bedömer revisorerna att 
chefshandboken har utrymme att vidareutvecklas för att utgöra stöd för 

chefer gällande kompetensförsörjningens delprocesser. Samtidigt ges in-
dikationer via enkäten att chefer även upplever sig behöva 
kompletterande stöd utöver denna handbok. Majoriteten av responden-

terna anser dock att det kompletterande stöd som finns tillgängligt för 
delprocesserna motsvarar deras behov. 

Gällande delmomentet behålla/utveckla medarbetare visar enkät att det 
framförallt är chefen själv som arbetar med det. Vi vill dock uppmärk-
samma kommunstyrelsen och ansvariga nämnder att nära 40 % av  

cheferna anger att det stöd som finns tillgängligt 

(utöver chefshandboken) för det arbetet inte motsvarar chefens behov. 
 

• Ansvarig politisk nivå efterfrågar och erhåller en uppfölj-
ning/rapportering av granskningsområdet inom ramen för framförallt 
styrkortsuppföljningen men även utifrån givna uppdrag. 

 
• Exempel finns när ansvarig nämnd (Barn-, utbildnings- och kultur-

nämnd) vidtagit aktiva åtgärder utifrån erhållen rapportering. Samtidigt 
visar granskningen att eftersom rapportering och uppföljning motsvarat 
det förväntade, har inte ytterligare åtgärder vidtagits av övriga nämnder 

utöver det som redan planerats. Mot bakgrund av erhållen rapportering 
och uppföljning motsvarat det förväntade har. 

 
För att ytterligare utveckla området vill revisorerna lämna följande  
rekommendationer till kommunstyrelsen: 
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• Kommunstyrelsen bör ta initiativ till ytterligare aktiviteter för att uppnå 
ett än tydligare kommungemensamt perspektiv och arbete gällande 

kompetensförsörjningsområdet. Ett ändamålsenligt kompetensförsörj-
ningsarbete, såväl kortsiktigt som långsiktigt, är av 

yttersta vikt om kommunens verksamheter även i framtiden ska kunna 
verkställa och utföra sina uppdrag. 

 
• Övervägande bör ske av kommunstyrelsen vad gäller att utveckla mät-
instrument och processer för hur dessa utarbetas för granskningsområ-

det. 
 

Revisorerna emotser svar på sin granskning till 2017-06-30. 
 
Underlag 

1. Revisionsrapport. 
 

Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Tomas Junkka (S) 
 

att uppdra åt kommunledningskontoret att arbeta fram underlag till svar 
för behandling i kommunstyrelsen,   

 
att begära anstånd med svar efter seminariedagen dock senast oktober 
2017. 

 
Tomas Junkka (S) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (V) 

 
att kommunstyrelsen beslutar att genomföra en seminariedag för kom-
munstyrelsen med tema framtida kompetensförsörjning för Gällivare 

kommun innan svar till revisorerna lämnas.  
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäppling och Tomas Junkkas förslag till  
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 

kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Jeanette Wäppling och  
Tomas Junkkas förslag. 
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§ 136 
 

Rekrytering av förvaltningschef till miljö-, bygg- och räddnings-
förvaltningen 

 
KS/2017:340   023 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att erbjuda Alexander Kult tjänsten som förvaltningschef för miljö-, bygg- 
och räddningsförvaltningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen för Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen har av-

slutat sin anställning med pension och ny förvaltningschef ska rekryteras. 
 

Tjänsten har utannonserats och sex personer har sökt tjänsten. Fyra av 
dessa har intervjuats av rekryteringsgruppen som bestått av kommun-
styrelsens arbetsutskott, presidiet för miljö-, bygg- och räddningsnämn-

den samt kommunchef och personalchef. Arbetstagarorganisationerna 
har erbjudits att intervjua de fyra kandidaterna. Tre av kandidaterna har 

gått vidare till test och referenstagning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

 
att erbjuda Alexander Kult tjänsten som förvaltningschef för miljö-, bygg- 
och räddningsförvaltningen. 

 
Underlag 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-30 § 80. 
2. MBL 2017-04-11. 
 

Yrkande 
Henrik Ölvebo (MP) yrkar 

 
att erbjuda Alexander Kult tjänsten som förvaltningschef för miljö-, bygg- 
och räddningsförvaltningen. 
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§ 137 
 

Systemdrift av personalsystem Personec 

 
KS/2015:648   005 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att till budget 2017 ansvar 15301 verksamhet 9225 anvisa medel för  

omställning om 210 000 kr ur KS förfogande drift verksamhet 941 ansvar 
80, 
 

att till budget 2017 ansvar 15301 verksamhet 9225 anvisa medel för 
ökade driftskostnader fr.o.m. maj 2017 med 97 000 kr ur KS förfogande 

drift verksamhet 941 ansvar 80, 
 

att äskande om ramökning från och med 2018 för drift av PA-system 
med 165 000 kr införs i Ks eget förslag till budget 2018-2020 
 

att upphäva besluten i Ks § 110, 2017-03-27. 
 

Ärendebeskrivning 
Gällivare kommun har 2006, tillsammans med Kiruna och Pajala kommu-
ner tecknat avtal med Visma (dåvarande Aditro) avseende underhåll och 

tjänster för personalsystemet Personec P. Jokkmokks kommun ingår se-
dan 2009 i samarbetet. Sedan 2006 har kommunerna haft ett samar-

betsavtal 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 omgå-
ende 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 alter-

nativ. Att driften av personalsystemet sker inom egna organisationen el-
ler att leverantören Visma övertar systemdriften. I nuläget saknas kom-

petens att själva sköta systemdriften och rekryteringsläget inom IT-
branschen är svårt. Underhandsdiskussioner har förts med leverantören 
Visma om möjligheter att leverantören övertar systemdriften, vilket i 

dagsläget betraktas som det mest realistiska alternativet. 
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Att anlita Visma för systemdrift innebär sannolikt god kvalitet i system-

underhåll och leveranssäkerhet, samtidigt som det medför fördyrade 
kostnader för systemdriften.  

 
Ekonomiska konsekvenser 

Omställningen beräknas uppgå till 210 000 kr som engångskostnad. Års-
kostnad 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 
att anvisa medel för omställning, 210 000 kr ur KS förfogande drift verk-

samhet 941, ansvar 80, 
 
att till budget 2017 ansvar 15301 verksamhet 9225 anvisa medel för om-

ställning om 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 till budget 2017 ansvar 15301 verksamhet 9225 anvisa medel för 

ökade driftskostnader fr.o.m. maj 2017 med 97 000 kr ur KS förfogande 
drift verksamhet 941 ansvar 80, 
 

att besluta om ramökning från och med 2018 för drift av PA-system (an-
svar 15301, verksamhet 9225) med 165 000 kr. 

 
att äskande om ramökning från och med 2018 för drift av PA-system 
med 165 000 kr införs i Ks eget förslag till budget 2018-2020 

 
att upphäva besluten i Ks § 110, 2017-03-27. 

 
Underlag 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-14 § 63. 

3. Kommunstyrelsen 2017-03-27 § 110. 
4. Förslag till ändring av kommunstyrelsens beslut 2017-03-10 § 110. 

 
 


