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Plats och tid

Gällivare Folkets hus, Blå Forell
Måndag 24 september 2018 kl. 10:00 - 14:30

Ajournering

Kl. 11:50-13:00

Utses att justera

Maria Åhlén och Birgitta Larsson

Justeringens plats
och tid

Förvaltningsbyggnaden, 2018-09-28, klockan 10:00

Beslutande

Enligt bifogad närvarolista.

Övriga deltagare

Tommy Nyström, revisor, § 84
Lennart Johansson, förvaltningschef, § 85
Mats Pettersson, kommunchef, §§ 83-97
Maria Landström, kommunsekreterare, §§ 83-97
Linda Sundberg, nämndsekreterare, §§ 83-97

Underskrifter

Sekreterare

Paragraf §83 - §97
________________________
Maria Landström

Ordförande
________________________
Margareta Henricsson
Justerande
________________________
Maria Åhlén
________________________
Birgitta Larsson
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BEVIS
Paragraf §83 - §97
Organ

Justeringen har tillkännagivits via anslag
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-09-24

Anslags uppsättande

2018-10-01

Anslags nedtagande

2018-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden

Underskrift
____________________________________
Maria Landström
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§ 83
Godkännande av kommunfullmäktiges dagordning
KS/2018:59 - 101
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna dagordningen.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges ordförande ställer frågan om godkännande av
dagordning.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5 (34)

2018-09-24

Kommunfullmäktige
§ 84
Information från revisorerna
KS/2018:20 - 007
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
I revisorernas reglemente § 21 ska revisorerna löpande redovisa
resultatet av sin granskning till fullmäktige.
Vid dagens sammanträde redovisar Tommy Nyström, revisorernas
ordförande revisionsrapporten – Tillsynsverksamhet utifrån miljöbalken.
Underlag
1. Revisionsrapport – Tillsynsverksamhet utifrån miljöbalken.

Utdragsbestyrkande
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§ 85
Information samhällsomvandlingen
KS/2018:14 - 100
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Som stående ärende vid kommunstyrelsens sammanträden informerar
förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen om det aktuella
läget gällande samhällsomvandlingen.
Vid dagens sammanträde informerar Lennart Johansson, förvaltningschef,
om:
Verksamhetslokaler
- Kunskapshuset
- Multiaktivitetshuset
- Vård och omsorgsboende Repisvaara
- Ny förskola och skola Repisvaara
- Is- och evenemangsarena
- Friidrottshall
- Ny förskola Mellanområdet
- Forsen
- Sjöparkskolan (SoT)
Bostäder
- Repisvaara södra etapp 1
- Repisvaara södra etapp 2
Infrastruktur
Vägar
- Gc-väg Repisvaara inkl. fjärrvärme Repisvaara södra etapp 3, GEAB
- SSGC-bro/tunnel Repisvaara
- Ny anslutning Sikträskvägen, LKAB
VA
- Spillvattenledning 2018, LKAB
- Bergbäcken, LKAB
- Hgvattenreservoar, LKAB
Fjärrvärme
- Ny fjärrvärmeledning Repisvaara etapp 2
Parker och torg
- Sjöparken (park)

Utdragsbestyrkande
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Företag
- Vuoskonjärvi etapp 2
- Handelsområdet E 45
- Stålvallen
Utredningar och analyser
Centrum
- Parkeringsnorm
- Åtgärdsvalstudie E 45 och statliga vägnätet
- Utvecklingsplan centrum
Bostäder
- Helhet kulturbyggnader och miljö Malmberget
- Miljözoner Malmberget
- Fördjupning av utvecklingsplan Vassara träsk
Detaljplaner
Samhällsfunktioner
- Ändring av DP NV Malmberget etapp 1 (Gunillahem)
- Ändring av DP NV Malmberget etapp 2 (Välkommaskolan m.m.)
- DP del av Malmberget 8:17, Hermelinen, Hjorten m.fl.
Bostäder
- Västra Repisvaara (50 småhus + skola/vård)
- Silfwerbrandshöjden
- Del av Gällivare 76:1 (Norskavägen, Granngården)
- DP del av Gällivare 76:1 (fd. kvarteret Brushanen)
- Hasseln (mitt emot Statoil)
- Gällivare 82:2 + 12:74 (Kulturhus vid Karlgrens)
- DP Naturum Laponia
- DP Robsam 1:3 (ställverk)
- DP Nikkaluokta, del av Gällivare kronoöverloppsmark 2:1
- DP Tallbacken, del av Lina 3:1
- DP Gällivare 2:25, Vassara träsk (vilande)
- DP Alen 5
Företag
- DP Aitik gruvområde, Sakajärvi 2:4
Infrastruktur
- DP del av Robsam 1:1, ny panncentral Malmberget.
Underlag
1. Presentation.

Utdragsbestyrkande
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§ 86
Övergripande kommunorganisation
KS/2017:2374 - 100
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet med följande motivering:
Den korta remisstiden som dessutom var under semesterperioden gör
det svårt att på ett demokratiskt sätt förankra förslaget till förändringar
bland förtroendevalda och medlemmar, samt att då de ekonomiska
konsekvenserna saknas bör detta utredas ytterligare.
Socialdemokraterna anser vidare att utskotten till kommunstyrelsen bör
utredas bättre då arbetsbördan befaras bli för stor för kommunstyrelsens
ledamöter och demokratiaspekten kan försvagas.
Socialdemokraterna anser att syftet med organisationsförändringen är
otydligt.
Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-05-29 § 143 att lämna
förslag om övergripande kommunorganisation på remiss till samtliga
politiska partier i kommunfullmäktige samt arbetstagarorganisationer i
Gällivare kommun.
Remiss med underlag utredningsuppdrag, förstudierapport från PWC
samt förtydligande PM från PWC har 2018-06-11 (underlag 2018-06-13)
har skickats till kommunfullmäktigegruppernas ordförande samt till
arbetstagarorganisationer/kontaktpersoner. Remisstiden var till och med
2018-08-17.
Vid remisstidens utgång har följande organisationer lämnat remissvar:
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Sjukvårdspartiet i Gällivare
Malmfältens Väl
Vision
Arbetsterapeuterna och Fysioterapeuterna

Utdragsbestyrkande
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Sammanställning av inkomna remissvar
Sammanställning av svaren är utan rangordning och oavsett hur många
instanser som har framfört synpunkten. För information om vilken
organisation som har framfört synpunkter hänvisas till inkomna
remissvar som finns bilagda.
De synpunkter som lämnats är generella, berör både strukturen och den
fortsatta förändringsprocessen. Nedan har synpunkterna delats in i dessa
tre underrubriker. Varje område avslutas med en kommentar.
Generella synpunkter
Av remissvaren framgår att det finns en samsyn om att det behövs en
förändring och att förslaget i stort sett är bra.
Det framförs att en politisk organisationsförändring bör ske i skiftet av
mandatperiod, innan tillsättande av politiska företrädare i de nya
nämnderna. Politisk enighet är viktig, en strukturell omorganisation
måste
fungera oavsett politisk styrning.
Syftet med organisationsförändringen anses inte helt tydlig och
ekonomiska konsekvenser saknas i utredningen. Utredningen anses inte
svara på hur verksamheten påverkas ur en demokratiaspekt.
Organisationsförändringen medför inte per automatik att de principiella
utgångspunkterna uppnås och det är oklart om den nya organisationen
leder till önskat
resultat.
Från både politiska organisationer och arbetstagarorganisationer framförs
att personalens delaktighet i processen är viktig och ledorden
delaktighet, inflytande och medskapande måste prägla den nya
organisationen.
Remisstiden anses kort och var dessutom under semesterperioden.
Kommentar: Ekonomiska ramar framgår av direktiven och dessa ska
hållas. Demokratiaspekten är ett huvudskäl till att förslaget är utformat
som det är, med relativt små förändringar i de olika forumens
ansvarsområden jämfört med nuläget. Någon djupare analys av
demokrati-aspekten har inte gjorts. Synpunkter på effekter och beslut är
viktiga och skall säkerställas i den fortsatta processen.
Synpunkter om strukturen
Gemensam organisation Kultur/Fritid/Ungdom anses vara en
förutsättning för effektiv verksamhet i Multiaktivitetshuset. Utskott för
Utdragsbestyrkande
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kultur- och fritidsfrågorna är bra, men bör utvärderas efter två år för att
utröna om funktionen är tillräcklig eller om frågorna behöver behandlas
av nämnd. Skötsel av lek- och aktivitetsparker bör tillhöra kultur- och
fritidsutskottet och dess förvaltning.
En sammanläggning av Service- och teknik med
Samhällsbyggnadsförvaltningen och tillhörande utskott kan ge
samordningsvinster och
effektivare organisation. Det är dock viktigt att löpande verksamhet inom
Service- och teknik inte nedprioriteras under pågående
samhällsomvandling.
Det anses finnas risk för maktkoncentration då en stor facknämnd som
service- och tekniknämnden tas bort samt att kultur- och fritidsfrågorna
läggs på kommunstyrelsens ansvar. Tekniska frågor befaras kunna
drunkna i den stora mängd ärenden som hanteras i kommunstyrelsen
och det ifrågasätts om kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott
mäktar med att även hantera teknikärenden som tidigare hanterats av
service- och tekniknämnden. Mängden teknikärenden som beslutas
politiskt föreslås utredas innan genomförande av ny organisation.
Nämnderna måste få ha kvar sin kontroll, ansvar och befogenheter över
budget och om förslaget innebär att kommunstyrelsen får ökad inflytande
över nämndernas budget anses inte bra. Det befaras att nämnderna
endast blir verkställande. En centralisering av makten till
kommunstyrelsen kan innebära att incitament för politiker att sitta i
nämnd minskar. Hur nämnderna ställer sig till förändring av den politiska
strukturen föreslås utredas före beslut.
Utskottens roll bör förtydligas och kommunstyrelsens utskott bör vara
beredande, inte beslutande.
Kommentar: Mängden beslut av politisk karaktär gällande teknik samt
fritids- och kulturärenden är redan i nuläget få. Större politiska beslut om
teknikärenden fattas även i nuvarande organisation av KS. Utökningen av
ledamöter i KS föreslås bl.a. för att möjliggöra hantering av utökat
ansvarsområde. Nämndernas mandat föreslås inte ändras och någon
ändring av arbetsutskottens ansvar för beslutsfattande har inte föreslagits.
Synpunkter om den fortsatta processen
Chef underställd kommunchefen bör fortsättningsvis benämnas och vara
förvaltningschef för tydlighet i organisationen. Det ska finnas en
ekonomiskt ansvarig på varje förvaltning.
Rollerna mellan stödfunktioner och nämnderna/kommunstyrelsen måste
tydliggöras liksom stödfunktionernas roll och chefskap.
Utdragsbestyrkande
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Arbetsmarknadsenheten och integrationsarbetet passar bättre under
Stöd- och utvecklingsfunktionen än under Socialförvaltningen eller
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Resurser för eventuellt utökad arbetsbörda i tjänsteorganisationen bör
beaktas innan beslut, särskilt med tanke på kommunchefens roll. Risker
och konsekvenser för medarbetare bör utredas.
Det framförs att det är positivt att ägardirektiven för bolagen ses över
och att bolagscheferna får tätare kontakt med kommunchefen.
Kommentar: Förslaget innebär inte någon förändring avseende
förvaltningschefs roll och ansvar. Synpunkterna ovan kommer att
beaktas och hanteras i den fortsatta processen enligt plan.
Ekonomiska konsekvenser
De beslut som fattas skall bidra till ökad effektivitet, en ekonomi i balans
och får inte medföra en ökning av nuvarande totala ekonomiska ramar.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förändringen syftar till och förväntas leda till en förbättrad verksamhet i
kommunen för kommunens intressenter där barn och unga är viktiga
målgrupper.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att besluta om ny övergripande kommunorganisation enligt
utredningsförslag.
Underlag
1. Sammanställning remissvar.
2. Remissvar.
3. Kommunstyrelsen 2018-10-09 § 232.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M),
Henrik Ölvebo (MP), Fredric Olofsson (MV) och Nicklas Johansson (NS)
att besluta om ny övergripande kommunorganisation enligt utredningens
förslag,
att den nya kommunorganisationen ska täckas av nuvarande budget,
att kommunstyrelsen utökas till 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare,
Utdragsbestyrkande
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att organisationen utvärderas efter två år.
Birgitta Larsson (S) yrkar
att återremittera ärendet med följande motivering:
Den korta remisstiden som dessutom var under semesterperioden gör
det svårt att på ett demokratiskt sätt förankra förslaget till förändringar
bland förtroendevalda och medlemmar, samt att då de ekonomiska
konsekvenserna saknas bör detta utredas ytterligare.
Socialdemokraterna anser vidare att utskotten till kommunstyrelsen bör
utredas bättre då arbetsbördan befaras bli för stor för kommunstyrelsens
ledamöter och demokratiaspekten kan försvagas.
Socialdemokraterna anser att syftet med organisationsförändringen är
otydligt.
Propositionsordning
Ordförande meddelar att hon först avser att ställa proposition på
yrkandet om återremiss, om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde kommer därefter proposition ställas på
övriga yrkanden.
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut mot att ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Votering
Votering begärs varvid kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst, ärendet avgörs vid dagens sammanträde
Nej-röst, ärendet återremitteras enligt Birgitta Larssons förslag.
Votering verkställs medelst upprop.
Omröstningsresultat
Ja: 20
Nej: 17
Avstår: 1
Frånvarande: 3
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf
bifogad förteckning. Ordförande finner att kommunfullmäktige genom
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minoritetsåterremiss beslutat enligt Birgitta Larssons yrkande om att
ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande
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§ 87
Utökat underskottsbidrag för 2017 till Länstrafiken i Norrbotten
KS/2018:472 - 531
Kommunfullmäktige beslutar
att ur rörelsekapitalet anvisa 1 279 682 kr till konto 15502, verksamhet
8320, aktivitet 212.
Ärendebeskrivning
Under ägarsamrådet 2005 beslutades att utreda en ny fördelningsmodell
för underskottsfördelning till Länstrafiken. Utgångspunkten för
utredningen var en kostnadsfördelningsprincip där kommunerna skulle
svara för inomkommunala linjer och Norrbottens Läns landsting för
stomlinjer
inkluderande tågtrafik. Uppdraget från ägarna syftade till bättre styrning
med kommunalt inflytande över trafiken genom att ägarna kan påverka
vilka linjer som ska prioriteras och att det blir ett direkt samband mellan
kostnader och utbud. Vid ägarsamrådet i april 2008 enades ägarna om
att man är överens om principen för den nya kostandfördelningsmodellen
där landstinget har ansvar för stomlinjerna och kommunerna för trafiken
i sin respektive kommun. Vid ägarsamrådet 2009 redovisades justeringen
av underlagsmaterialet till 2007 år nivå. Ägarna enades om att den
interkommunala fördelningen ska ske enligt den modell som
kommunförbundet förhandlat fram. Den nya kostnadsfördelningsmodellen
skulle gälla från och med 2010-01-01.
Ekonomiska konsekvenser
Enligt den nya modellen för beräkning av underskottsbidrag till Länstrafiken i Norrbotten som gäller från 2010-01-01 fastställdes basbeloppet
enligt konsortialavtalet till 3 509 000 kr. 2016-06-03 skickades Länstrafiken i Norrbottens ut prognosen för underskottstäckning till alla
kommuner för år 2017 och för Gällivare kommun beräknades kostnaden
till 5 400 000 kronor.
Under april månad 2018 har Länstrafiken presenterat slutliga justeringen
av finansieringsbidraget för Gällivare kommun. Den slutliga bidraget har
fastställts till 6 679 682 kr vilket innebär att Gällivare kommun måstes
tillskjuta 1 279 682 kr för 2017.

Utdragsbestyrkande
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Beräkningsmodell enligt konsortialavtal.
Faktisk kostnad 2007
Utfall för bidraget 2017
Förändring

2 885 593
6 056 275
3 170 682

Basbelopp enligt avtal
Förändring

3 509 000
3 170 275

Summa för 2017

6 679 682

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att ur rörelsekapitalet anvisa 1 279 682 kr till konto 15502, verksamhet
8320, aktivitet 212.
Underlag
1. Utfall och prognos för 2017 redovisad av LTN.
2. Kommunstyrelsen 2018-09-10 § 241.
Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar
att ur rörelsekapitalet anvisa 1 279 682 kr till konto 15502, verksamhet
8320, aktivitet 212.
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§ 88
Övertagande av begagnade iPads
KS/2018:560 - 005
Kommunfullmäktige beslutar
att förskolorna/skolorna övertar politikernas iPads när de byts ut.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat att byta ut politikernas iPads, pga. att
de behöver mer kapacitet för att hantera dokument. Förskolorna och
skolorna i Gällivare kommun har idag tillgång till iPads, men långt ifrån i
tillräcklig omfattning. Både förskolan och skolan efterfrågar fler. Det
arbete man kan utföra med iPads tillsammans med barn och elever har
fått stort genomslag och det finns en mängd användningsområden med
iPads. Man arbetar med skapande av olika slag- film, text, ljud, bild mm.
Det finns även en mängd pedagogiska appar som är ett stöd för många
barn och elever.
Verksamhetsmässiga konskevenser:
Om de begagnade iPadsen kan övertas, är konsekvenserna i förskolor/skolor att man lättare kan jobba i enlighet med den nya nationella
digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Från och med 1 juli börjar även
den nya läroplanen att gälla. I den framhäver man digitaliseringen
mycket, och inför nya moment som kräver digitala verktyg. Det är svårt
att göra det med för få verktyg. Även om det är begagnade iPads, så
bedömer vi att det går att använda dem inom förskolan och skolan, för
att få fler möjligheter att jobba med de möjligheter digitaliseringen
erbjuder.
Ekonomiska konsekvenser
Ev. måste några av iPadsen kompletteras med laddare där det saknas.
I övrigt inga konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Att få möjligheter att jobba med modern och tidsenlig utrustning innebär
för de flesta barn och elever större motivation, vilket i ett längre
perspektiv resulterar i högre måluppfyllelse.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att förskolorna/skolorna övertar politikernas iPads när de byts ut.
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Underlag
1. Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-06-12 § 108.
3. Kommunstyrelsen 2018-09-10 § 242.
Yrkande
Eva Alriksson (M) yrkar
att förskolorna/skolorna övertar politikernas iPads när de byts ut.

Utdragsbestyrkande

17 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

18 (34)

2018-09-24

Kommunfullmäktige
§ 89
Minoritetspolitiskt program 2019-2022
KS/2018:214 - 860
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Minoritetspolitiskt program med ändring att gälla för tiden
2019-2022.
Ärendebeskrivning
Förslag till Minoritetspolitiskt program 2018-2022 är framtaget.
Kommunstyrelsen har beslutat 180611 att föreslå kommunfullmäktige att
anta programmet med ändring om att gälla för tiden 2019-2022.
Utifrån kommunstyrelsens förslag är tiden för programmets giltighet
ändrat till 2019-2022.
Med anledning av att riksdagen antog regeringens proposition
2017/18:199 En stärkt minoritetspolitik, har också vissa ändringar i
texten till programmet gjorts.
På sidan 3 under rubriken Inledning har ordet samer preciserats till
urfolket samer. Detta för att man från nationell nivå poängterat att denna
definition bör användas.
På sidan 4 under rubriken Översyn av minoritetspolitiken har en viss
omskrivning gjorts i texten med anledning av riksdagens antagande av
propositionen 2017/18:199 En stärkt minoritetspolitik. Den nya texten är
enligt följande:
Regeringen tillsatte 2017 tre utredningar i översynen av den svenska
minoritetspolitiken. Syftet var att regeringen ville ta ett helhetsgrepp
kring utmaningar och möjligheter inom området. Nyckelfaktorer är
systematik, långsiktighet och att de nationella minoriteternas rättigheter
säkras. Riksdagen antog i juni regeringens proposition (2017/18:199).
Minoritetslagen (2009:724) förstärks från januari 2019. Kommunerna ska
ha styrdokument med tydliga mål och riktlinjer för minoritetspolitiken och
informationsskyldigheten om rättigheterna förstärks.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta Minoritetspolitiskt program med ändring att gälla för tiden
2019-2022.
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Underlag
1. Minoritetspolitiskt program 2019-2022.
2. Kommunstyrelsen 2018-06-18 § 172.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD)
och Birgitta Larsson (S)
att anta Minoritetspolitiskt program med ändring att gälla för tiden
2019-2022.
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§ 90
Miljöplan 2018-2020
KS/2017:2337 - 409
Kommunfullmäktige beslutar
att under ”Ekosystem och kretslopp” - Gällivare kommun ökar andelen
inköpta ekologiska och närproducerade livsmedel,
att anta Miljöplan 2018-2020,
att Miljöplan 2013-2015 utgår.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har i sina styrkort för 2018-2020 ett mål om att ”
stödja och förbättra klimatarbetet.” Utifrån detta har Nämnd- och
utredning ett uppdrag om att utarbeta förslag till miljöplan. Miljöplan
2018-2020 fokuserar på den ekologiska hållbarheten och utgår dels från
nationella miljökvalitetsmål (miljömål), dels från den Vision som är
antagen av kommunfullmäktige ”Gällivare – En arktisk småstad i
världsklass” och dels från kommunens strategiska styrkort – En god
miljö.
Miljöplan 2018-2020 ersätter Miljöplan 2013-2015.
Ett första förslag på miljöplan skickades ut på remissrunda till samtliga
nämnder, kommunala råd, politiska partier och kommunala bolag under
hösten 2017. Nio instanser har yttrat sig (Socialnämnden, Barn-,
utbildning- och kulturnämnden, Miljö-, bygg- och räddningsnämnden,
Service- och teknikförvaltningen, Rådet för social hållbarhet, Kommunala
pensionärsrådet, Samrådsgruppen för minoritetsspråk, Socialdemokraterna och Malmfältens Väl). Tre instanser hade inget att erinra
angående förslaget. Socialnämnden och Barn-, utbildning- och
kulturnämnden ansåg att miljöplanen behövdes omarbetas utifrån brister
i
analyser och nulägesbeskrivning. Malmfältens Väl samt Rådet för social
hållbarhet ansåg att miljöplanen saknade kopplingar till regionens
prioriterade områden gällande miljöarbetet. Övriga synpunkter som
inkom var den stora mängden mål (över 50 st.), otydliga och många
nyckeltal samt otydliga ansvarsområden kopplade till de olika målen.
Utifrån de inkomna remissvaren har en omarbetad version av miljöplanen
tagits fram under våren 2018. Den omarbetade versionen har färre mål
(6 st.) vilka är kopplade till regionens prioriterade områden gällande
miljöarbetet. Nyckeltal kopplade till målen har framtagits och nulägesbild
presenteras som bilaga i miljöplanen.
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Ekonomiska konsekvenser
Vissa delar av miljöplanens mål kan kräva ekonomiska investeringar
medan andra delar av planen har för avsikt att minska kommunens
utgifter.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Miljöplanen avser att ge positiva effekter för barn och ungdomar då den
skapar förutsättningar för en hållbar utveckling.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att under ”Ekosystem och kretslopp” - Gällivare kommun ökar andelen
inköpta ekologiska och närproducerade livsmedel,
att anta Miljöplan 2018-2020,
att Miljöplan 2013-2015 utgår.
Underlag
1. Miljöplan 2018-2020.
2. Yttrande – Socialnämnden.
3. Yttrande - Barn-, utbildning- och kulturnämnden.
4. Yttrande - Miljö-, bygg och räddningsnämnden.
5. Yttrande - Service och teknikförvaltningen.
6. Yttrande - Rådet för social hållbarhet.
7. Yttrande - Samrådsgrupp för minoritetsspråk.
8. Yttrande - Kommunala pensionärsrådet.
9. Yttrande – Socialdemokraterna.
10. Yttrande - Malmfältens Väl.
11. Kommunstyrelsen 2018-09-10 § 228.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Ove Haarala (V)
att under ”Ekosystem och kretslopp” - Gällivare kommun ökar andelen
inköpta ekologiska och närproducerade livsmedel,
att anta Miljöplan 2018-2020,
att Miljöplan 2013-2015 utgår.
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§ 91
Ställningstagande till ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Norrbottens
Läns Kollektivtrafikmyndighet (RKM)
KS/2018:592 - 106
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för direktionen för kommunalförbundet för
Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet.
Jäv
Lars Alriksson (M) och Birgitta Larsson (S) anför jäv och deltar varken vid
överläggning eller beslut.
Ärendebeskrivning
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har inkommit med
årsredovisningen för verksamhetsåret 2017. Enligt förbundsordningen
ska
revisorerna granska förbundets verksamhet och lämna en revisionsberättelse till varje medlems fullmäktige, som beslutar om ansvarsfrihet.
Revisorerna har skickat in revisionsberättelse och granskningsrapporter
till medlemskommunernas/landstingets fullmäktige. I
revisionsberättelsen tillstyrker revisionerna att varje fullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Mot bakgrund av inkommen årsredovisning samt revisionsberättelse
föreslås att fullmäktige bevilja ansvarsfrihet för direktionen för Kommunförbundet Norrbottens Läns kollektivtrafikmyndighet samt för de enskilda
ledamöterna.
I missivet som skickas till alla medlemmar i kommunförbundet
Norrbottens Län kollektivtrafikmyndighet framgår att denna typ av
handling inte kräver nämnds beredning utan kan skickas direkt till
kommunfullmäktige för beslut.
Ekonomiska konsekvenser
Det bedöms inte föreligga några direkta ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det bedöms inte föreligga några konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja ansvarsfrihet för direktionen för kommunalförbundet för
Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet.
Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Missiv till medlemmar i Kommunalförbundet i Norrbottens län.
2. Årsredovisning Serviceresor i Norr AB.
3. Årsredovisning RKM 2017.
4. Årsredovisning Norrtåg AB 2017.
5. Årsredovisning Länstrafiken AB 2017.
6. Årsredovisning Bussgods i Norrbotten AB.
7. Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2017.
8. Revisionsrapport Granskning av interkontroll.
9. Revisionsrapport Ansvarsgranskning 2017.
10. Revisionsberättelse RKM 2017.
11. Granskningsrapport Serviceresor i Norr AB.
12. Granskningsrapport Norrtåg AB.
13. Granskningsrapport Länstrafiken Norrbotten AB.
14. Granskningsrapport Bussgods i Norrbotten AB.
15. Kommunstyrelsen 2018-09-10 § 243.
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§ 92
Gällivare Näringsliv 2.0
KS/2018:630 - 001
Kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunchefen i uppdrag att i samförstånd med övriga ägare
ändra Expandum AB:s bolagsordning i enlighet med Förslaget,
att projektmedel från Tillväxtverket för lokal näringslivsutveckling
2018-2021 om totalt 5,28 Mkr anvisas till arbetet med den nya
näringslivsorganisationen.
Ärendebeskrivning
I arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi för Gällivare kommun, i
samverkan med näringslivets aktörer, har frågan om hur arbetet är
strukturerat lyfts fram. Det framkommer behov och önskemål både från
näringslivet och kommunledningen om att effektivisera och skapa en ny
struktur som ger förutsättningar att arbeta mer sammanhållet och målinriktat.
Utvecklingsenheten har under 2017 genomfört ett uppdrag att utreda
förutsättningarna med omstrukturering av näringslivet och en projektplan
för genomförandet har redovisats för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Utifrån denna bakgrund har politiska beslut tagits om att bilda en ny
näringslivsorganisation. En processledare har anlitats, som tillsammans
med en referensgrupp bestående av representanter för företag och
organisationer i Gällivare, arbetar fram underlag för en ny näringslivsorganisation. Workshops och uppföljande möten har genomförts med
brett deltagande från näringsliv, organisationer och politik. Jämförelser,
s.k. benchmark, har genomförts med andra kommuners näringslivsarbete.
Arbetet har sammanställts i ett utkast till affärsplan för en ny
näringslivsorganisation (benämns i det fortsatta för
”Affärsplaneutkastet”). Affärsplaneutkastet har remitterats till samtliga
politiska partier i kommun-fullmäktige. Synpunkterna har behandlats på
KSau 2018-08-27 och
inarbetats i Affärsplaneutkastet vilken därefter behandlades i KS
2018-09-10.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2018-06-18 att ge
Kommunchefen i uppdrag att förvärva Trelleborg AB:s aktier i Expandum
AB. Förvärvet av genomfördes 2018-09-10 varefter kommunens ägarandel är 49 % (2 450 av 5 000 aktier).
Utdragsbestyrkande
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Efter förvärvet ska ägarna (Gällivare Kommun, LKAB och Företagarna i
Gällivare) initiera förändringar i Expandum i enlighet med Affärsplaneutkastet.
Följande ändringar kräver beslut av kommunfullmäktige. Gällivare
kommun föreslås driva ändringar i Bolagsordningen för Expandum AB i
enlighet med nedanstående punkter (”Förslaget”):
- §3 Verksamhet i enlighet med Affärsplaneutkastet
- §6 Att antalet styrelseledamöter för bolaget är nio (9) utan suppleanter där kommunen har fyra (4) ledamöter: KSO, 1e vice KSO,
företrädare för det största oppositionspartiet och kommunchefen.
- I övrigt bevaka Gällivare Kommuns intresse i enlighet med Affärsplaneutkastet.
I det fall att ägarna vill genomföra ändringar som inte ryms inom ramen
för Affärsplaneutkastet skall dessa godkännas av Gällivare Kommun.
För att möjliggöra uppstart av verksamheten, utveckling av och genomförande av näringslivstjänster föreslås att projektmedel från Tillväxtverket för lokal näringslivsutveckling 2018-2021 om totalt 5,28MKR
anvisas till arbetet med den nya näringslivsorganisationen.
Ekonomiska konsekvenser
Bolaget och dess arbetssätt tillsammans med anvisning av Tillväxtverkets
medel skapar förutsättningar för effektivare användning av
näringslivsmedel och andra resursinsatser än om förändringen inte
genomförs. Kommunen bedöms därmed få bättre effekt av investerade
resurser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ett starkare näringsliv ökar förutsättningarna för befolkningsutveckling,
kompetensförsörjning och ett attraktivt samhälle. Konsekvenserna av
detta bedöms vara mycket positiva för alla, inte minst en stark
framtidstro och möjligheter för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att ge kommunchefen i uppdrag att i samförstånd med övriga ägare
ändra Expandum AB:s bolagsordning i enlighet med Förslaget,
att projektmedel från Tillväxtverket för lokal näringslivsutveckling
2018-2021 om totalt 5,28 Mkr anvisas till arbetet med den nya
näringslivsorganisationen.
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Underlag
1. Utkast till Affärsplan ny näringslivsorganisation.
2. Bolagsordning Expandum AB (version 2005-10-06).
3. Ansökan till Tillväxtverket för Projekt ”Utveckling av näringslivet och
företagsklimatet i Gällivare Kommun 5,28 Mkr 2018-2021”.
4. Kommunstyrelsen 2018-09-17 § 249.
Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S),
Fredric Olofsson (MV), Nicklas Johansson (NS), Jeanette Wäppling (V)
och Henrik Ölvebo (MP)
att ge kommunchefen i uppdrag att i samförstånd med övriga ägare
ändra Expandum AB:s bolagsordning i enlighet med Förslaget,
att projektmedel från Tillväxtverket för lokal näringslivsutveckling
2018-2021 om totalt 5,28 Mkr anvisas till arbetet med den nya
näringslivsorganisationen.
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§ 93
Motion av Birgitta Larsson (S) och Magnus Johansson (S) - Makerspace i
Gällivares nya Multihus
KS/2018:193 - 1011
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionens första att-sats: att bjuda upp grundarna av Luleå
Makerspace Agneta Hedenström och Peter Parnes till Gällivare kommun
för presentation av deras verksamhet i Luleå,
att ta ställning till att-sats två och tre efter informationen enligt ovan.
Reservation
Birgitta Larsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Motion angående Makerspace i Gällivares nya multihus har inkommit
2018-02-05 från Birgitta Larsson (S) och Magnus Johansson (S).
Motionärerna skriver att kärnan i ett Makerspace är ett lekfullt skapande
och uppfinnande med modern teknik där människors kreativitet fångas
upp genom att de kan realisera sina idéer och skapa något nytt. Ett
Makerspace ger en plats där det finns tillgång till maskiner och en miljö
där man delar med sig av sin kunskap och lär av och tillsammans med
andra. Detta ska vara en plats för alla att komma till för att arbeta med
olika projekt, dela erfarenheter och kunskap. Lokalen och verksamheten
är dynamisk.
Vidare framför motionärerna att för att bl.a. nå kvinnor och unga tjejer
samt bidra till en mer jämställd teknikutveckling är det viktigt hur teknik
presenteras och att i ett Makerspace finns stora möjligheter att visa
nyttan med tekniken och vad varje individ med teknikens hjälp kan skapa
själv. Motionärerna ser vidare möjligheten att personer som inte är direkt
kopplade till idrott vistas i multihuset och att innovationsviljan i Gällivare
möter framtiden på ett spännande sätt. Enligt motionärerna är ett
Makerspace en miljö där kunskap, verktyg och idéer smälter samman.
Motionärerna föreslår att bjuda upp grundarna av Luleå Makerspace
Agneta Hedenström och Peter Parnes till Gällivare kommun för presentation av deras verksamhet i Luleå, att reservera en yta i Gällivares
kommande stora mötesplats multihuset samt att utreda och köpa in
lämplig utrustning.
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Ekonomiska konsekvenser
Innebär kostnad att bjuda upp grundarna av Luleå Makerspace samt
kostnad för inköp av utrustning till och drift av eventuellt Makerspace.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Positivt för barn och unga med olika mötesplaster.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionens första att-sats: att bjuda upp grundarna av Luleå
Makerspace Agneta Hedenström och Peter Parnes till Gällivare kommun
för presentation av deras verksamhet i Luleå,
att ta ställning till att-sats två och tre efter informationen enligt ovan.
Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsen 2018-09-10 § 243.
Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)
att bjuda upp grundarna av Luleå Makerspace Agneta Hedenström och
Peter Parnes till Gällivare kommun för presentation av deras verksamhet
i Luleå,
att reservera en yta i Gällivares kommande stora mötesplats multihuset
samt att utreda och köpa in lämplig utrustning.
Lars Alriksson (M) yrkar
att bifalla motionens första att-sats: att bjuda upp grundarna av Luleå
Makerspace Agneta Hedenström och Peter Parnes till Gällivare kommun
för presentation av deras verksamhet i Luleå,
att ta ställning till att-sats två och tre efter informationen enligt ovan.
Propositionsordning
Ordförande ställer Magnus Johanssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.
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Votering
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:
Den som yrkar i enlighet med Lars Alriksson röstar Ja.
Den som yrkar i enlighet med Magnus Johansson m.fl. röstar Nej.
Efter företaget upprop finner ordföranden att 20 Ja-röster och 17 Nejröster har avgetts, 4 frånvarande. Ordförande finner därmed att
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Lars Alrikssons förslag.
Votering
Voteringslista biläggs protokollet.
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§ 94
Motion av Bror Wennström (MV) - LSS Personlig assistans
KS/2018:382 - 1011
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med motivering om att uppgiften att bevaka och följa
upp kostnadsutvecklingen mellan stat och kommun är ett ordinarie
uppdrag för SKL.
Reservation
Fredric Olofsson (MV) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Bror Wennström (MV) har inkommit med motion gällande LSS Personlig
assistans. Motionären vill peka på att ”assistansbehövande personer” fått
avslag från försäkringskassan vid omprövningar av fortsatt stöd.
Motionären framför vidare att den beslutade översynen av
försäkringskassan samt framtagande av ny lagtext är nödvändig.
Ytterligare poängteras de svårigheter som kan uppstå för kommunerna
och landstingen om staten vidtar åtgärder i regler och lagtexter utan att
tillförsäkra sig om huvudmännen kan leva upp till de intentioner som
följer av förändringarna (ofinansierade verksamheter som åläggs
kommuner och landsting).
Utifrån detta föreslås att ”Gällivare kommun uppmärksammar Sveriges
kommuner och landsting (SKL) om ovannämnda ofinansierade
ålägganden som åsamkas kommunerna”.
Bedömning
Lagändringar som innebär uppdrag för kommunerna och där staten inte
anvisar medel är ett allmänt bekymmer utifrån att den kommunala
budgeten då inte räcker till. Utifrån detta så pekar motionären på en
viktig aspekt om att kommunerna behöver ges ekonomiska
förutsättningar att ge medborgarna det stöd man har rätt till utifrån
aktuell lagstiftning.
Det är dock en av SKL:s huvuduppgifter att bevaka och följa upp
kostnadsutvecklingen mellan stat och kommun bland annat genom att
bevaka den kommunala finansieringsprincipen.
Bedömningen blir därmed att förslaget i motionen om att uppmärksamma
SKL om ofinansierade ålägganden för kommunerna inte behöver ”lyftas”
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till SKL. Detta då uppgiften att bevaka och följa upp
kostnadsutvecklingen redan är ett ansvar för SKL.
Ekonomiska konsekvenser
Uppdrag till kommunerna via lagstiftning genererar kostnader för
kommunerna.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med motivering om att uppgiften att bevaka och följa
upp kostnadsutvecklingen mellan stat och kommun är ett ordinarie
uppdrag för SKL.
Underlag
1. Motion LSS Personlig assistans.
2. Kommunstyrelsen 2018-09-10 § 248.
Yrkande
Fredric Olofsson (MV) yrkar
att Gällivare kommun uppmärksammar Sveriges kommuner och landsting
(SKL) om ovannämnda ofinansierade ålägganden som åsamkas
kommunerna.
Lars Alriksson (M) yrkar
att avslå motionen med motivering om att uppgiften att bevaka och följa
upp kostnadsutvecklingen mellan stat och kommun är ett ordinarie
uppdrag för SKL.
Propositionsordning
Ordförande ställer Fredric Olofssons förslag mot Lars Alrikssons förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Lars Alrikssons förslag.
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§ 95
Delgivningar
KS/2018:141 - 007,KS/2018:21 - 101,KS/2018:34 - 107,KS/2018:54 104,KS/2018:553 - 007,KS/2018:689 - 700
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
1. Ks 2018:54/104
Moderata samlingspartiet 2018-06-12 - Verksamhetsberättelse
2017-2018
2. Ks 2018:54/104
Sverigedemokraterna 2018-06-18 – Verksamhetsberättelse 2017.
3. Ks 2018:689/700
Socialförvaltningen 2018-09-03 – Rapportering i enlighet med
bestämmelserna i SoL 16 kap kap. 6 f-h § samt bestämmelserna i LSS 28
f-h §.
4. Ks 2018:141/007
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-06-12 § 100 – Revisionsrapport – Integration av nyanlända i grundskolan, Gällivare kommun
samt slutdokument.
5. Ks 2018:553/007
Gällivare kommuns revisorer 2018-06-13 – Slutdokument
tillsynsverksamhet utifrån miljöbalken.
6. Protokoll har inkommit från:
Lapplands kommunalförbund 2018-04-27
Lapplands kommunalförbund 2018-06-20
Förslag till beslut
att lägga delgivningarna till handlingarna.
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§ 96
Interpellation av Birgitta Larsson (s) angående återställning av matdistribution Bergsgläntan, Ullatti
KS/2018:526 - 1012
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga interpellationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Birgitta Larsson (S) har inkommit med en interpellation om återställning
av matdistribution Bergsgläntan, Ullatti.
Iris Dimitri (V) socialnämndens ordförande har utarbetat ett skriftligt svar
som har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.
Underlag
1. Interpellation.
2. Interpellationssvar med begäran om att hänskjuta.
3. Kommunfullmäktige 2018-06-18 § 81.
4. Interpellationssvar.
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Kommunfullmäktige
§ 97
Motioner
KS/2018:23 - 101,KS/2018:573 - 1011,KS/2018:690 - 1011
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna redovisade motioner till kommunstyrelsen för handläggning.
Ärendebeskrivning
Följande motioner inkommit:
Motion av Fredric Olofsson (MV) och Bror Wennström (MV) – Säkra
skolvägar, KS 2018:573.
Motion av Claes Danell (S) och Johannes Sundelin (S) – Anläggande av
laddstationer, KS 2018:690.
Underlag
1. Motion – säkra skolvägar.
2. Motion – anläggande laddstationer.
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