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   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 

 

§ 202 

 
Anställning av kommunchef 

 
KS/2015:722   023 

 
Kommunstyrelsen beslutar  
 

att förordna Mats Pettersson som kommunchef under perioden  
2016-10-01 – 2020-09-30 med möjlighet till förlängning. 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-11 § 34 att rekrytera ny kommun-

chef. Rekryteringen har genomförts av externt rekryteringsföretag.  
Rekryteringsgruppen har bestått av Kommunstyrelsens arbetsutskott och 
personalchefen. Arbetstagarorganisationerna har erbjudits att intervjua 

de tre kandidater som varit aktuella. Överläggning med arbetstagarorga-
nisationer har ägt rum 2016-06-02 och förhandling enligt MBL § 11  

2016-06-13. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 

 
Förslag till beslut 
Rekryteringsgruppen föreslår Kommunstyrelsen besluta 

 
att förordna Mats Pettersson som kommunchef under perioden  

2016-10-01 – 2020-09-30 med möjlighet till förlängning. 
 
Underlag 

1.Överläggningsprotokoll 2016-06-02. 
2.Förhandlingsprotokoll 2016-06-13. 

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

 
att förordna Mats Pettersson som kommunchef under perioden  

2016-10-01 – 2020-09-30 med möjlighet till förlängning. 
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Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Henrik Ölvebos m.fl. förslag till beslut under proposi-
tion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 

har beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos m.fl. förslag. 
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Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 203 
 

Kunskapshuset - systemskede 

 
KS/2015:754   299 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att fortsätta programarbete 

skede 1 med lokalprogram, skisser, övriga nödvändiga utredningar samt 
efterföljande detaljplanearbete och påbörja arbete med skede 2 System-
handling för Kunskapshuset, 

 
att ur ramanslag på 100 000 tkr (projekt 20003 verksamhetslokaler cent-

rum) anvisa 8 000 tkr till ansvar 16101, projekt 2000302. 
 

Protokollsanteckning   
Socialdemokraterna vill föra följande till protokollet: 
I det fortsatta arbetet med lokalprogram, skisser, övriga nödvändiga ut-

redningar samt efterföljande detaljplanearbete för kunskapshuset är det 
av största vikt att berörda parter såsom fastighetsägare m.fl. måste in-

volveras i arbetet i det inledande skedet. Det är också viktigt att de eko-
nomiska ramarna hålls inom rimliga gränser. Socialdemokraterna anser 
att det t.ex. räcker med att kunskapshuset byggs i högst miljöklass  

silver. 
 

Ärendebeskrivning 
I Kommunfullmäktiges beslut (2014-09-29 § 102) så beslutades att upp-
föra ett Kunskapshus inom fastigheterna Nya skolan 6 och 7 i Gällivare 

centrum. Kunskapshuset är i första hand en ersättning för Välkomma-
skolan och Lapplands Lärcentra, men för att skapa ett levande centrum 

planeras även andra funktioner att inrymmas i kvarteret.   
   
Det inledande skedet med att ta fram lokalprogram och programskisser 

har skett i dialog med verksamheten under våren 2016 och dessa pro-
gramhandlingar kommer att presenteras i augusti 2016. De ska fungera 

som underlag till det fortsatta detaljplanearbetet samt efterkommande 
projektering, men behöver dessförinnan kompletteras med brandskydds-
beskrivning och en översiktlig beskrivning av de tekniska El- och VVS-

systemen. 
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Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

Nästa skede att ta fram systemhandlingar startar direkt efter program-
skedet. Skede 2 Systemhandlingar ska enligt planerna vara klart i  

november 2016 och sedan direkt fortsätta med skede 3, detaljprojekte-
ring av ett Förfrågningsunderlag. Vi återkommer med beslut om budget 

för skede 3 Förfrågningsunderlag i slutfasen skede 2, oktober 2016. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Budget för komplettering skede 1 Programhandlingar och för skede 2 
Systemhandlingar beräknas uppgå till 8 000 tkr. 

 
Enligt tidigare beslut i KF (2015-08-24 § 90) har 100 000 tkr i ramanslag 

för verksamhetslokaler i centrum anvisats till samhällsbyggnads-
förvaltningen. Hittills har 6 450 tkr omfördelats till samhällsomvandlings-
projekt. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ett nytt kunskapshus innebär positiva konsekvenser för barn och ungdo-
mar, då ändamålsenliga, moderna lokaler skapas i centrum av Gällivare. 
 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att fortsätta programarbete 
skede 1 med lokalprogram, skisser, övriga nödvändiga utredningar samt 

efterföljande detaljplanearbete och påbörja arbete med skede 2 System-
handling för Kunskapshuset, 

 
att ur ramanslag på 100 000 tkr (projekt 20003 verksamhetslokaler cent-
rum) anvisa 8 000 tkr till ansvar 16101, projekt 2000302. 

 
Underlag 

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-09-29 § 102. 
2.  Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-18 § 18 
 

Yrkande   
Fredric Olofsson (MaV) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 

 
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att fortsätta programarbete 
skede 1 med lokalprogram, skisser, övriga nödvändiga utredningar samt 

efterföljande detaljplanearbete och påbörja arbete med skede 2 System-
handling för Kunskapshuset, 

 
att ur ramanslag på 100 000 tkr (projekt 20003 verksamhetslokaler cent-

rum) anvisa 
8 000 tkr till ansvar 16101, projekt 2000302. 
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Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Fredric Olofssons m.fl. förslag till beslut under propo-

sition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med Fredric Olofssons m.fl. förslag. 
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Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 204 
 

Godkännande av fas projektutveckling med tillhörande dokument - Ny 
förskola Mellanområdet 

 
KS/2016:273   290 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att fortsätta med program-
arbete samt att påbörja arbete med systemhandling, 
 

att återkomma med kostnadskalkyl efter upprättande av systemhandling. 
 

Ärendebeskrivning 
Projektet avser presentera avslutad fas projektutveckling med tillhörande 

dokument (projektdirektiv, projektplan, programhandling och program-
kalkyl) för godkännande. 
  

Projektdirektiv 
Detta är ”projektbeställningen” och utgör grunden för projektplanen. Be-

skriver projektets ramar. 
 
Projektplan 

Detta är projektets huvuddokument som i stora drag beskriver hur pro-
jektet är avsett att genomföras. Delar som beskrivs är bl.a. grunddata, 

projektleveranser, organisation, tidplan, risker, kalkyl. 
 
Programhandling 

Programhandlingen presenterar övergripande den nya förskolans tänkta 
utformning och funktioner gällande både byggnad och utemiljö. 

 
Programkalkyl 
Kalkylen utgår från programhandlingen och har en felmarginal på cirka 

20-30% av totalbeloppet. 
 

Kommunstyrelsen beslutade 7 juni 2016 § 168 att hänskjuta ärendet till 
kommunstyrelsens extra sammanträde 15 juni 2016. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
- 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En ny förskola på mellanområdet bedöms påverka denna grupp positivt. 
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Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen 

besluta 
 

att godkänna fas projektutveckling med tillhörande dokument (projektdi-
rektiv, projektplan, programhandling och programkalkyl). 

 
Underlag 
1. Projektdirektiv. 

2. Projektplan. 
3. Programhandling. 

4. Programkalkyl. 
5. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-05-26 § 63. 
 

Yrkande   
Henrik Ölvebo (MP) yrkar  

 
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att fortsätta med program-
arbete samt att påbörja arbete med systemhandling, 

 
att återkomma med kostnadskalkyl efter upprättande av systemhandling. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag till beslut under proposition. Ef-

ter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har be-
slutat i enlighet med Henrik Ölvebos förslag. 
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Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 205 
 

Upphandling Repisvaara Södra Etapp 1, Gällivare kommun 

 
KS/2016:425   050 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att kommunstyrelsen ordförande ges delegation att fatta beslut om att 

anta anbud enligt förslag till beslut upprättat av inköpsfunktionen. 
 
Protokollsanteckning   

Socialdemokraterna vill föra följande till protokollet: 
Socialdemokraterna anser att ordförande kallar till ett extra KS i rubrice-

rat ärende, då vi anser att ärendet ej bör delegeras till ordförande med 
anledning av det höga beloppet. 

 
Reservation 
Birgitta Larsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 

förslag. 
 

Ärendebeskrivning 
Upphandlingen avser nytt planområde i Gällivare kommun och entrepre-
naden omfattas i huvudsak av markarbeten samt anläggande av infra-

struktur, vägar, gator, VA, belysning. Med anledning av det har inköps-
funktionen fått i uppdrag att upphandla entreprenör för ändamålet. 

 
Upphandlingen har annonserats och sista dag för anbud är 30 maj 2016. 
Sista sammanträdesdatum för Kommunstyrelsen är 7 juni 2016. Utvärde-

ring och förslag till beslut för antagande av entreprenör hinner inte fär-
digställas till sammanträdet i juni och nästkommande sammanträde är 

satt till september 2016. För att entreprenaden ska hålla tidplan förslås 
att Kommunstyrelsen ordförande ges delegation att fatta beslut om att 
anta anbud enligt förslag till beslut upprättat av inköpsfunktionen. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 7 juni 2016 § 170 att hänskjuta ärendet till 

kommunstyrelsens extra sammanträde 15 juni 2016.  
 
Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaderna påverkar beställande avdelnings investeringsbudget. Beräk-
nad entreprenadkostnad enligt beslutad investeringsbudget. 
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Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Upphandlingen innebär inga konsekvenser eller påverkan på barn och 

ungdomar. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå kommun-

styrelsen besluta 
 
att kommunstyrelsen ordförande ges delegation att fatta beslut om att 

anta anbud enligt förslag till beslut upprättat av inköpsfunktionen. 
 

Underlag 
1. Förfrågningsunderlag daterad 2016-04-15. 
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2016-05-26 § 61. 

 
Yrkande   

Benny Blom (M) yrkar 
 
att kommunstyrelsen ordförande ges delegation att fatta beslut om att 

anta anbud enligt förslag till beslut upprättat av inköpsfunktionen. 
 

Birgitta Larsson (S) yrkar  
 
att avslå förslag till beslut. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Benny Bloms förslag mot Birgitta Larssons förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Benny Bloms förslag. 
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Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 206 
 

Beslut genomförande av etapp 1 Sjöparken parkområde 

 
KS/2016:458   331 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att genomföra etapp 1 för Sjöparken parkområde, 

 
att preliminär idéskiss över Sjöparken presenteras i samband med  
genomförande av etapp 1. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-29 enligt KS/2015:72-040 § 10 att 
uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbetet med ut-

redning och planering av Sjöparken parkområdet.  
 
Förslag till utformning av parken kan ses i bil.1. Arbetet är planerat att 

utföras i 3 etapper 2016-2018 med en första etapp 2016 enligt förslag 
bil.2 och 3, vilket också utsedd styrgrupp har godkänt.     

 
Ekonomiska konsekvenser 
Medel har anvisats för projektet med 20 000 tkr i investeringsbudget. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

En upprustning av parken där denna etapp är den första i en större plan 
bedöms påverka barn och ungdomar positivt.   
 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen  

 
att besluta om genomförande av etapp 1 för Sjöparken parkområde.   
 

Underlag 
1. Programskiss, förslag till parkutformning. 

2. Skiss 1, förslag genomförande etapp 1. 
3. Skiss 2, förslag genomförande etapp 1. 
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Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande   
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson 

(MaV) 
 

att genomföra etapp 1 för Sjöparken parkområde, 
 

att preliminär idéskiss över Sjöparken presenteras i samband med ge-
nomförande av etapp 1. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Magnus Johanssons m.fl. förslag till beslut under pro-

position. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrel-
sen har beslutat i enlighet med Magnus Johanssons m.fl. förslag. 
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Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 207 
 

Utökad undervisningstid i matematik 

 
KS/2016:533   611 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att tilläggsbudgetera barn-, utbildnings- och kulturnämnden med  

406 600 kr i driftsbudget för 2016 för att genomföra utökning av mate-
matik enligt riksdagens beslut, under förutsättning att medel tillförs uti-
från allmänna bidrag, 

 
att tilläggsbudgetera barn-, utbildnings- och kulturnämnden med 819 

200 kr i driftsbudget för 2017 för att genomföra utökning av matematik 
enligt riksdagens beslut, under förutsättning att medel tillförs utifrån all-

männa bidrag. 
 
Ärendebeskrivning 

Riksdagen fattade 2016-05-25 beslut om förändring i Skollagen. Beslutet 
innebär att undervisningen utökas med 105 timmar i grundskolan, speci-

alskolan, sameskolan och i grundsärskolan. 105 timmar motsvarar en 
undervisningstimme i matematik i veckan i tre årskurser. 
 

Regeringen rekommenderar att skolorna lägger den extra matematik-
timmen i mellanstadiet.  

 
Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2016 och tillämpas första gången 
höstterminen 2016 för elever som påbörjar årskurs 4 i grundskolan,  

sameskolan och grundsärskolan respektive årskurs 5 i specialskolan. 
 

För elever som höstterminen 2016 påbörjar årskurs 5 respektive årskurs 
6 i grundskolan ska den minsta totala undervisningstiden öka med 70  
respektive 35 timmar. Vidare ska den minsta totala undervisningstiden i 

matematik öka med 70 respektive 35 timmar för de elever som hösten 
2016 påbörjar årskurs 5 respektive årskurs 6. 

 
För elever som höstterminen 2013 påbörjat årskurs 5 respektive 6 i 
grundsärskolan ska den minsta totala undervisningstiden öka med 70 re-

spektive 35 timmar, med undantag för elever i träningsskolan. Motsva-
rande ökning av den minsta totala undervisningstiden ska införas för ele-

ver som den terminen påbörjar motsvarande årskurser i sameskolan. För 
elever som nämnda termin påbörjar årskurs 6 respektive 7 i specialsko-
lan ska den minsta totala undervisningstiden ökas med 70 respektive 35 

timmar. 
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Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
Äldre bestämmelser om minsta total undervisningstid ska fortsätta att 

gälla för elever i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan som höst-
terminen 2016 påbörjar årskurs 7 eller en högre årskurs samt för elever i 

specialskolan som påbörjar årskurs 8 eller en högre årskurs. Äldre be-
stämmelser om timplan för grundskolan ska fortsätta att gälla för elever i 

grundskolan som höstterminen 2013 påbörjat årskurs 7 eller en högre 
årskurs. 
 

Den totala kostnadsökningen för skolhuvudmännen i riket beräknas 
uppgå till 490 miljoner kronor på årsbasis. I budgetpropositionen för 

2016 (prop. 2015/16:1) har regeringen föreslagit att 245 miljoner kronor 
för 2016 under utgiftsområde 25, Allmänna bidrag till kommuner, anslag 
1:1Kommunalekonomisk utjämning avsätts för detta ändamål. Från och 

med 2017 beräknas 490 miljoner kronor årligen. Dessa medel bedöms 
täcka huvudmännens kostnader till följd av det nya åtagandet. Riksdagen 

har beslutat i enlighet med regeringens förslag. 
 
Gällivare kommuns rektorer har fattat beslut om en ny timplan utifrån de 

nya bestämmelserna och regeringens rekommendation. Detta innebär ett 
behov av utökning av tjänst i matematik om totalt 1,6 tjänster fördelade 

på nio enheter. Särskolan har inget behov detta läsår då det inte finns 
några elever i åk 4-6. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Genomsnittlig lönekostnad för en lärare 1-7, inklusive omkostnader, är 

512 000 kr. Totala kostnader för 1,6 tjänster uppgår till 819 200 kr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Utökad undervisningstid i matematik vilket bedöms ge ökad måluppfyl-
lelse. Viss utökning av skoldagens längd. 

 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige be-

sluta  
 

att tilläggsbudgetera barn-, utbildnings- och kulturnämnden med  
406 600 kr i driftsbudget för 2016 för att genomföra utökning av mate-
matik enligt riksdagens beslut, 

 
att tilläggsbudgetera barn-, utbildnings- och kulturnämnden med  

819 200 kr i driftsbudget för 2017 för att genomföra utökning av mate-
matik enligt riksdagens beslut. 

 
Underlag 
1. Ny timplan för Gällivare kommuns grundskolor. 

2. Sammanställning behov vid utökad matematikundervisning. 
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Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
Yrkande   

Benny Blom (M) yrkar  
 

att tilläggsbudgetera barn-, utbildnings- och kulturnämnden med  
406 600 kr i driftsbudget för 2016 för att genomföra utökning av mate-

matik enligt riksdagens beslut, under förutsättning att medel tillförs uti-
från allmänna bidrag, 
 

att tilläggsbudgetera barn-, utbildnings- och kulturnämnden med  
819 200 kr i driftsbudget för 2017 för att genomföra utökning av mate-

matik enligt riksdagens beslut, under förutsättning att medel tillförs uti-
från allmänna bidrag. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Benny Bloms förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Benny Bloms förslag. 
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§ 208 
 

Lärarlönelyftet 

 
KS/2016:532   024 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att återremittera ärendet för att få en långsiktig ekonomisk analys med 

kostnader och planerade bidrag till kommunstyrelsens sammanträde i 
september. 
 

Ärendebeskrivning 
Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmän ska kunna ge 

en löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspe-
dagoger. Satsningen bygger på de slutsatser som drogs i rapporten ”Im-

proving schools in Sweden: an OECD perspective” (maj 2015), vilken 
togs fram av OECD med utgångspunkt i de fallande PISA-resultaten i 
Sverige. En av de föreslagna åtgärderna i rapporten är att öka läraryrkets 

attraktionskraft vilket i sin tur ger en positiv inverkan på resultaten i sko-
lan. Satsningen är permanent men statsbidraget beslutas årligen. 

 
Övriga kommuner i Norrbotten anger att de har för avsikt att genomföra 
Lärarlönelyftet i form av en permanent löneökning. Att rekrytera och be-

hålla kvalificerade lärare kan bli svårt om Gällivare kommuns löneläge för 
lärare är märkbart lägre än övriga länskommuners. Barn-, utbildnings- 

och kulturförvaltningens bedömning är därför att ett genomförande av 
Lärarlönelyftet i form av en permanent löneökning i syfte är en nyckel-
fråga för att behålla och öka kvaliteten i våra förskolor, skolor och fritids-

hem. 
 

De som får ta del av bidraget ska vara: 
• legitimerade lärare som arbetar i förskoleklass, grundskola, gymna-
sieskola eller motsvarande skolformer, samt fritidshem, 

• legitimerade förskollärare som arbetar i förskola eller förskoleklass, 
eller 

• fritidspedagoger eller motsvarande, med relevant högskoleutbild-
ning, som arbetar i fritidshem. 
 

Kriterier att uppfylla för att komma i fråga för Lärarlönelyftet: 
• Läraren ska arbeta med undervisning eller med uppgifter som hör 

till undervisningen  
• Läraren ska vara särskilt kvalificerad för verksamheten och den 
undervisning som bedrivs  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  433  (436) 
   
 

 

2016-06-15  

 

 

   

 

 
   

  

 

Kommunstyrelsen     

 

   Utdragsbestyrkande 

 

• Läraren ska ha visat intresse för och god förmåga att utveckla 
undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor  

 
Dessutom ska ett eller flera av följande kriterier uppfyllas:  

• Ta särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt 
lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfaren-

het  
• Med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexa-
men förbättra undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt  

• Ta särskilt ansvar för att stödja lärarstudenter och kollegor som är 
nya i yrket eller genom att ta särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller 

ämnesövergripande områden  
• Ta särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer 
 

Medlen för Lärarlönelyftet är totalt cirka 3 miljarder kronor årligen. Bi-
dragsramen för en enskild huvudman bestäms av huvudmannens elevan-

tal i förhållande till övriga huvudmäns elevantal, utifrån det genomsnitt-
liga antalet elever en huvudman haft under de tre föregående åren. 
Rambeloppet är alltid avrundat så att det är jämnt delbart med 50 000 

kronor. Stora minskningar eller ökningar av elevantalet hos en huvudman 
eller hos andra huvudmän kan alltså göra att bidragsbeloppet ökar eller 

minskar mellan åren. 
 
Lärarlönelyftet ska utbetalas utöver ordinarie lönerevision. Lärarlönelyftet 

får alltså inte ha inverkan på eller finansiera ordinarie lönerevisionen, 
utan ska betalas utan att den generella löneutvecklingen påverkas. Den 

genomsnittliga löneökningen för de som ingår i satsningen skall vara 
mellan 2500 och 3500 kronor per månad och person. 
 

Gällivare kommuns bidragsram för 2016/2017 är 3 300 000 kr. Detta kan 
ge en löneökning om 2 500 kr per månad för ungefär 75 lärare eller om  

3 500 kr per månad för ungefär 55 lärare. 
 
Den ersättning som statsbidraget ger utgörs av summan av de bruttolö-

neökningar som beviljas i varje enskilt fall med ett påslag om 42 %.  
 

En löneökning på 3 500 kr/månad ger med 42 % påslag 4 970 kr/månad. 
 
Den kommunala kostnaden blir: 

Lön +semesterersättning:   3 552,50 
PO-pålägg enligt schablon*  1 361,70 

Summa per månad  4 914,20 
 

Beräknat på 55 personer med en löneökning på 3 500 kr/månad blir 
detta totalt 3 243 372 kr 
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*) PO-pålägget innehåller dels full täckning för avgiftsbestämd pension 
(4,5% + löneskatt på 24,26 % på detta= 5,59%) för inkomster upp till 

7,5 inkomstbasbelopp, f n inkomst upp till 37 063 kr/mån. I schablonen 
ligger dessutom 1,24% (inkl löneskatten) som genomsnittligt avser täcka 

pensionskostnader för inkomster överstigande 7,5 inkomstbasbelopp 
vilka berättigar till förmånsbestämd pension (FÅP). Dessa kostnader 

måste kalkyleras i varje enskilt fall, men kan komma att uppgå till bety-
dande belopp, särskilt om en stor andel av de berörda kommer att uppnå 
denna nivå. Personalenheten kommer att anlita KPA för att kalkylera 

detta innan ärendet redovisas för kommunstyrelsen. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Det statliga bidraget täcker löneökning inklusive semestersättning och 
PO-pålägg enligt schablon, till den del det motsvaras av löner upp till 7,5 

inkomstbasbelopp.  
 

Kostnader för förmånsbestämd pension kan komma att uppgå till bety-
dande belopp. 
 

Beräkning ökning/år  
Lön+semesterersättning inkl PO  3 243 372 

Lönekostnadsökn årligen ber på 2,5%  77 811 
  
F n okänd kostnad för FÅP   ? 

  
SUMMA ökning per år:   3 321 183 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ökade möjligheter att särskilt kvalificerade lärare stannar i läraryrket 

samt hos huvudmannen och därigenom ökad måluppfyllelse. 
 

Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta   
 

att genomföra Lärarlyftet i form av en permanent löneökning. 
 

Underlag 
2. BUoK 2016-06-14 § 89. 
3. Lärarlönelyftet bildspel. 

4. Information lärarlönelyftet. 
5. SFS 2016:100. 
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Yrkande   
Benny Blom (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 

 
att återremittera ärendet för att få en långsiktig ekonomisk analys med 
kostnader och planerade bidrag till kommunstyrelsens sammanträde i 

september. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Benny Bloms m.fl. förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har be-

slutat i enlighet med Benny Bloms m.fl. förslag. 
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§ 209 
 

Förlängning tillförordnad kommunchef 

 
KS/2015:722   023 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att kommunstyrelsen delegerar till ordförande Jeanette Wäppling att för-

länga Rolf Wennebjörks tillförordnande som kommunchef. 
 
Ärendebeskrivning 

Rolf Wennebjörks tillförordnande som kommunchef löper ut 2016-08-31. 
Tillförordnandet bör förlängas tills ny kommunchef tillträtt och introduce-

rats.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 

 
Förslag till beslut 
att kommunstyrelsen delegerar till ordförande Jeanette Wäppling att för-

länga Rolf Wennebjörks tillförordnande som kommunchef. 
 

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

att kommunstyrelsen delegerar till ordförande Jeanette Wäppling att för-
länga Rolf Wennebjörks tillförordnande som kommunchef. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Henrik Ölvebos m.fl. förslag till beslut under proposi-

tion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos m.fl. förslag. 

 
 
 

  


