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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1
Måndag 16 april 2018 kl. 10:00 – 16:10

Ajournering

Kl. 12:05-13:05

Utses att justera

Magnus Johansson

Justeringens plats
och tid

Förvaltningsbyggnaden, 2018-04-17, klockan 14:00

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

________________________
Maria Landström
________________________
Lars Alriksson
________________________
Magnus Johansson

BEVIS
Organ
Sammanträdesdatum
Anslags uppsättande

Justeringen har tillkännagivits via anslag
Kommunstyrelsen

Paragraf §97 - §125

2018-04-16
2018-04-17

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Paragraf §97 - §125

Anslags nedtagande

2018-05-09

Förvaltningsbyggnaden

____________________________________
Maria Landström
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Närvaro vid Kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-16

Ordinarie

Namn

Parti

Beslut i
§§

Ordförande

Lars Alriksson

M

97-125

Jeanette Wäppling

V

97-125

Henrik Ölvebo

MP

97-125

Ledamot

Pernilla Fagerlönn

V

97-125

Ledamot

Birgitta Larsson

S

97-125

Ledamot

Maria Åhlén

S

97-125

Ledamot

Roland Axelsson

S

Ledamot

Tomas Junkka

S

Ledamot

Magnus Johansson

S

97-125

Ledamot

Nicklas Johansson

NS

97-125

Ledamot

Fredric Olofsson

MAV

Ersättare

Namn

Parti

Ersättare

Benny Blom

M

Ersättare

Monica NordvallHedström

M

Ersättare

David Väyrynen

V

Ersättare

Stefan Ovrell

MP

Ersättare

Lena Lindberg

S

Ersättare

Ulf Normark

S

Ersättare

Clary Persson

S

Ersättare

Steve Ärlebrand

S

Ersättare

Nina Eriksson

S

Ersättare

Margareta
Henricsson

NS

Ersättare

Gun Isaxon

MAV

Namn

Anmärkning/närvarande

Maria Landström

§§ 97-125

Mats Pettersson

§§ 97-125

Vice ordförande
Andre vice
ordförande

Övriga deltagare
Kommunsekreterare
Kommunchef

Beslut i
§§

Närvarande
Klockan

Anmärkning

Närvarande
Klockan

Anmärkning

10:00-16:10

Ej. tjg. ersättare

10-16:10

Ej tjg. ersättare. Deltar ej § 102.

97-125

Ers. Roland Axelsson

97-125

Ers. Tomas Junkka

97-125

Ers. Fredric Olofsson
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Ekonomichef
Förvaltningschef
Kvalitetsledare
Personalchef

Thomas Pettersson

§§ 97-99

Lennart Johansson

§§ 98-100

Tim Zedig

§ 101

Lena Rantakyrö

§ 102
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 97
§ 98
§ 99

Budgetuppföljning och KS till förfogande
Kommunstyrelsens investeringsbudget 2019, plan för 2020-2021
Kommunstyrelsens driftbudget 2019, och plan 2020-2021

SIDAN
6
7
10

§ 100
Information samhällsomvandlingen

12

§ 101
Medborgarundersökning 2017

13

§ 102
Inflyttningsservice InGellivare

14

§ 103
Delgivningar

16

§ 104
Anmälan delegationsbeslut

18

§ 105
KS kurser/konferenser samt återkoppling

20

§ 106
Kommunchefens rapport

21

§ 107
Avrapportering utredning gemensam poolvakans/bemanningsenhet

22

§ 108
Revidering av styrdokument Lika rättigheter och möjligheter

24

§ 109
Val av dataskyddsombud för Kommunstyrelsen i Gällivare kommun

26

§ 110
Revisionsrapport, beredning av motioner m. fl. demokratifunktioner

28

§ 111
Slutrapport - Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2017

29

§ 112
Vattenmyndigheternas samråd november 2017-april 2018

30

§ 113
Servicedeklaration för funktionshinderpolitiskt program 2017-2019,

31

Gällivare kommun
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§ 114
Ansökan minoritetsspråksmedel Kulturaktiviteter 2018

33

§ 115
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden, samt övrig aktuell
information

34

§ 116
Kommunstyrelsens ärendeuppföljning

35

§ 117
Taxa för lotteritillstånd 2019

36

§ 118
Taxa för kopiering av allmän handling 2019

37

§ 119
Taxa för föreningstjänster, kopiering 2019

38

§ 120
Taxa för serveringstillstånd

39

§ 121
Taxa för busstrafik inom tätorten

40

§ 122
Redovisning av medborgarinitiativ 2017

42

§ 123
Motion av Bror Wennström (MaV) - Utländska riskkapitalbolags inblandning i
kommunens vård-, omsorgspolitik

44

§ 124
47
Motion av Johannes Sundelin (S) - Ställningstagande för mångfald och aktivt arbeta
mot främlingsfientlighet genom toleransprojekt
§ 125
Tilläggsanslag Vägmästaren Exploatering

50
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§ 97
Budgetuppföljning och KS till förfogande
KS/2018:9 - 042
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta
upp information angående budgetuppföljning. Svaga resultat för året.

Utdragsbestyrkande
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§ 98
Kommunstyrelsens investeringsbudget 2019, plan för 2020-2021
KS/2018:102 - 041
Kommunstyrelsen beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan för 2020 – 2021;
Kommunstyrelsen
Investeringsbudget 2019: 57 990 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2020: 31 070 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2021: 9 930 tkr och driftkonsekvenser 0.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringsbudget 2019: 661 600 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2020: 452 500 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2021: 355 500 tkr och driftkonsekvenser 0.
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning
Birgitta Larsson(S) vill föra följande till protokollet:
Socialdemokraterna befarar att kostnaderna för samhällsomvandlingens
verksamhetslokaler kommer att bli för höga i förhållande till den ersättning kommunen erhållit från LKAB. Med den osäkerhet som råder med
skiftande underlag från gång till gång så känns det inte tillfredsställande
att ta ställning till kommunstyrelsens investeringsbudget vad gäller samhällsomvandlingen. Socialdemokraterna återkommer med budgetförslag
till KS 11 juni 2018.
Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2019 och plan 2020 – 2021 för Kommunstyrelsen har upprättats enligt kommunplandirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan för 2020 – 2021;
Kommunstyrelsen
Investeringsbudget 2019: 57 990 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2020: 31 070 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2021: 9 930 tkr och driftkonsekvenser 0.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringsbudget 2019: 661 600 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2020: 452 500 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2021: 355 500 tkr och driftkonsekvenser 0.
Underlag
1. Investeringssammanställning kommunstyrelsen.
2. Investeringskalkyl fiberutbyggnadsprojekt.
3. Investeringskalkyl E-tjänster/E-förvaltning.
4. Investeringssammanställning samhällsbyggnadsförvaltningen.
5. Investeringskalkyl Kunskapshuset.
6. Investeringskalkyl Multiaktivitetshuset.
7. Investeringskalkyl Friidrottshall.
8. Investeringskalkyl helhet Centrum.
9. Investeringskalkyl vård- och omsorgsboende Repisvaara.
10. Investeringskalkyl förskola och skola Repisvaara.
11. Investeringskalkyl exploatering Repisvaara Södra.
12. Investeringskalkyl Repisvaara Södra VA.
13. Investeringskalkyl nya exploateringsområden gator.
14. Investeringskalkyl nya exploateringsområden VA.
15. Investeringskalkyl handelsområde Stålvallen.
16. Investeringskalkyl handelsområde E 45.
17. Investeringskalkyl ram för oförutsett verksamhetslokaler.
18. Investeringskalkyl parkeringsgarage Vassara Torg.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Henrik Ölvebo (MP)
att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan för 2020 – 2021;
Kommunstyrelsen
Investeringsbudget 2019: 57 990 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2020: 31 070 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2021: 9 930 tkr och driftkonsekvenser 0.

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringsbudget 2019: 661 600 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2020: 452 500 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2021: 355 500 tkr och driftkonsekvenser 0.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Jeanette
Wäpplings m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 99
Kommunstyrelsens driftbudget 2019, och plan 2020-2021
KS/2018:103 - 041
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till;
Driftbudget 2019:

86 550 tkr, varav 1 150 tkr i engångsanslag
och 100 tkr i driftkonsekvens investering.

Plan 2020:

85 850 tkr, varav 450 tkr i engångsanslag

Plan 2021:

86 650 tkr, varav 250 tkr i engångsanslag

Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2019 samt plan för åren 2020 – 2021 för Kommunstyrelsen har upprättats i enlighet med kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till;
Driftbudget 2019:

86 550 tkr, varav 1 150 tkr i engångsanslag
och 100 tkr i driftkonsekvens investering.

Plan 2020:

85 850 tkr, varav 450 tkr i engångsanslag

Plan 2021:

86 650 tkr, varav 250 tkr i engångsanslag

Underlag
1. Sammanställning drift 2019 – 2021.
2. Driftbilaga landsbygdsutveckling.
3. Driftbilaga kommunala medlemskap.
4. Driftbilaga IT-Digitalisering.
5. Driftbilaga strategisk kompetensförsörjning.
6. Driftbilaga effektivisering KLK.
7. Driftbilaga generell effektivisering från fördelning.
8. Driftbilaga avvecklingsfastigheter, driftkostnader.
Utdragsbestyrkande
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9. Driftbilaga engångsanslag Laponia Resecenter.
10. Driftbilaga engångsanslag turistsatsningar.
11. Driftbilaga engångsanslag informationscenter samhällsomvandling.
12. Driftbilaga engångsanslag resurs minskad sjukfrånvaro.
13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 § 61.
Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar
att anta förslag till;
Driftbudget 2019:

86 550 tkr, varav 1 150 tkr i engångsanslag
och 100 tkr i driftkonsekvens investering.

Plan 2020:

85 850 tkr, varav 450 tkr i engångsanslag

Plan 2021:

86 650 tkr, varav 250 tkr i engångsanslag

Utdragsbestyrkande
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§ 100
Information samhällsomvandlingen
KS/2018:14 - 100
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Som stående ärende vid kommunstyrelsens sammanträden informerar
förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen om det aktuella
läget gällande samhällsomvandlingen.
Lennart Johansson, förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen
informerar om:
-

Bostadsförsörjning
Staketplanen
Miljözoner
Östra Malmberget
Detaljplan Andra Sidan.

Utdragsbestyrkande
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§ 101
Medborgarundersökning 2017
KS/2018:52 - 013
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att
delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 131 kommuner 2017. Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten
2005 har 266 av landets kommuner deltagit och 247 av dessa har deltagit mer än en gång.
I denna rapport redovisas resultatet för Gällivare kommun. Undersökningen genomfördes mellan den 16 augusti och den 27 oktober 2017. Ett
slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades
och av dessa besvarade 38 procent enkäten. Jämförelser med resultat för
samtliga kommuner avser de 131 kommuner som var med i undersökningen 2017.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
att lägga ärendet till handlingarna.
Underlag
1. Rapport SCB.s medborgarundersökning hösten 2017.
2. Bildspel SCB.s medborgarundersökning hösten 2017.

Utdragsbestyrkande
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§ 102
Inflyttningsservice InGellivare
KS/2018:334 - 140
Kommunstyrelsen beslutar
att ansluta Gällivare kommun till InGellivares inflyttningsservice,
att ur anslaget ”KS förfogande drift” verksamhet 941, ansvar 80 anvisa
50 000 kronor för finansiering av InGellivares grundtjänst,
att betalningen sker halvårsvis,
att avtal skrivs för att reglera tid och utbetalningar,
att tilläggstjänster hanteras av varje förvaltning,
att uppföljning sker halvårsvis.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommun har sedan 2012 medverkat i projektet InGellivare tillsammans med övriga större arbetsgivare på orten. Företagsbolaget har
varit projektägare och projektet har pågått till 2016-17. Syftet har varit
att erbjuda inflyttningsservice som t ex information om hur det är att
leva och bo i Gällivare, hjälp med anskaffning av bostäder, kontakt med
föreningslivet med mera till nyinflyttade medarbetare.
Företagsbolaget avser nu att kommersialisera projektidén och erbjuder
arbetsgivare på orten att ansluta sig till InGellivare utifrån ett liknande
koncept som under projekttiden.
Grundtjänsten kostar 50 000 kr per år för arbetsgivare med fler än
150 anställda. I detta ingår allmän information via telefon och e-post till
presumtiva/nyinflyttade medarbetare om hur det är att leva och bo i
Gällivare. Arbetsgivare kan även köpa tilläggstjänster som t ex rundtur i
samhället med återträff för en grupp nyinflyttade, informationsträff hos
arbetsgivaren, bostadshjälp eller aktiviteter. Dessa tilläggstjänster kan
beslutas och köpas in i samband med en specifik rekrytering och bekostas då av rekryterande förvaltning/enhet. Grundtjänsten bör vara
kommunövergripande och bekostas centralt.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 3 april 2018
beslutades att lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde
16 april.

Utdragsbestyrkande
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Ekonomiska konsekvenser
Kostnad för grundtjänst InGellivare 50 000 kr per år.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att ansluta Gällivare kommun till InGellivares inflyttningsservice,
att ur anslaget ”KS förfogande drift” verksamhet 941, ansvar 80 anvisa
50 000 kronor för finansiering av InGellivares grundtjänst.
Underlag
1. Folder InGellivare.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 § 51.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)
att ansluta Gällivare kommun till InGellivares inflyttningsservice,
att ur anslaget ”KS förfogande drift” verksamhet 941, ansvar 80 anvisa
50 000 kronor för finansiering av InGellivares grundtjänst,
att betalningen sker halvårsvis,
att avtal skrivs för att reglera tid och utbetalningar,
att tilläggstjänster hanteras av varje förvaltning,
att uppföljning sker halvårsvis.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings m.fl. förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 103
Delgivningar
KS/2018:10 - 100,KS/2018:31 - 107,KS/2018:310 - 133,KS/2018:320 106,KS/2018:325 - 047,KS/2018:326 - 106,KS/2018:33 107,KS/2018:333 - 531,KS/2018:345 - 531,KS/2018:346 133,KS/2018:355 - 730,KS/2018:37 - 107,KS/2018:41 106,KS/2018:46 - 106
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
1. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär:
Cirkulär 18:11, Sotningsindex 2018.
Cirkulär 18:14, Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör
god man, förvaltare samt vissa vårdnads- och förmynderskapsfrågor.
2. Ks 2018:310 133
Migrationsverket har den 9 mars 2018 inkommit med information avseende mottagande av nyanlända, enligt lag 2016:38 om mottagande av
vissa nyanlända invandrare för bosättning samt en reviderad årsplanering
för 2018, dnr 7.1-2018-11320.
3. Ks 2018:346 133
Migrationsverket har den 26 mars 2018 inkommit med information avseende två år med bosättningslagen – så här kommer Migrationsverket att
arbeta framöver, dnr 4.2.1-2018-13325.
4. Ks 2018:325 047
Sametinget har den 15 mars 2018 beslutat gällande utbetalning av statsbidrag till Gällivare kommun för år 2018, motsvarande 1 160 000 kr, dnr
9.3.1-2018-185.
5. Ks 2018:333 531
Länstrafiken Norrbotten har den 19 mars 2018 inkommit med underskottstäckning för kollektivtrafiken år 2017.
6. Ks 2018:322 007
Revisorerna i Gällivare kommun har den 14 mars 2018 inkommit med
revisionsrapport, samt slutdokument avseende handläggning och dokumentation inom ordinärt boende.

Utdragsbestyrkande
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7. Ks 2018:345 531
Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten har den 26 mars 2018
inkommit med erbjudande avseende ett ungdomskort för kollektivtrafik
i länet, som även ersätter de befintliga skolkorten, ungdomskortet
benämns 6-19 kortet.
8. Ks 2018:46
106
Föreningen Sveriges Vattenkraftkommuner har den 19 mars 2018
inkommit med årsbokslut för år 2017.
9. Ks 2018:355 730
Myndigheten för delaktighet har den 26 mars 2018 inkommit med uppföljning av funktionshinderspolitiken 2017.
10. Ks 2018:34 107
Lapplands kommunalförbund, protokoll 2018-02-28.
11. Ks 2018:326 106
Tillgänglighetsråd Region Norrbotten, protokoll 2018-02-26.
12. Ks 2018:320 106
Vattenrådet temadag, minnesanteckningar 2018-02-22.
13. Ks 2018:31 107
Rådet för social hållbarhet, Gällivare, protokoll 2018-02-27.
14. Ks 2018:41 106
Inlandsbanan AB, extra bolagsstämma, protokoll 2018-03-01.
15. Ks 2018:37 107
Inlandskommunerna ekonomisk förening, protokoll 2018-02-19.
Protokoll har inkommit från:
Miljö-, bygg- och räddningsnämnd 2018-03-15.
Kommunala pensionärsrådet.

Utdragsbestyrkande
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§ 104
Anmälan delegationsbeslut
AlkT/2018:2 - 7024,AlkT/2018:4 - 7021,AlkT/2018:5 - 7021,INK/2018:6
- 050,KS/2018:11 - 100,KS/2018:275 - 142,KS/2018:285 534,KS/2018:299 - 534,KS/2018:304 - 511,KS/2018:330 805,KS/2018:338 - 805
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen
fattat följande beslut:
1. Ks 2018:304 511
2018-03-19 att avge yttrande avseende ansökan om tillfälligt skoterförbud inom ett område väster om Ritsem i Gällivare kommun, under tiden
2018-05-02—2018-06-30, dnr 2717-2018.
2. Ks 2018:299 534
2018-03-13 att avge yttrande avseende ansökan om kameraövervakning
med drönare i hela Norrbotten med syfte att dokumentera/kartera värdefull natur, dnr 211-2614-2018.
3. Ks 2018:285 534
2018-03-13 att avge yttrande avseende ansökan om kameraövervakning
i bl a Muddus med syfte att se hur djurlivet påverkats av naturliga bränder, dnr 211-1717-2018.
4. AlkT 2018:2 7024
2018-03-14 att bevilja Håkan Sundström Turism AB, servering av alkoholdrycker på serveringsställe Stora Sjöfallet.
Kommunchefen har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande
beslut:
5. INK 2018:6
050
2018-03-06 att anta anbud från Forslund & Malmström AB avseende
flyttjänster för Gällivare kommun, ramavtal.

Utdragsbestyrkande
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Chefen för utvecklingsenheten har på delegation av kommunstyrelsen
fattat följande beslut:
6. Ks 2018:275 142
2018-03-19 att avge yttrande gällande ansökan avseende bygdemedel
från Fritids & Skoterföreningen Nord, Gällivare, dnr 1789-2018.
Handläggaren för minoritetsspråk har på delegation av kommunstyrelsen
fattat följande beslut:
7. Ks 2018:338 805
2018-03-27 att bevilja Unna Cerus Gilvosearvi minoritetsspråksmedel
med 10 000 kr.
Förslag till beslut
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 105
KS kurser/konferenser samt återkoppling
KS/2018:12 - 100
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga kurserna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid kallelsens utskick föreligger inga kurser/konferenser.
Nicklas Johansson (NS) återkopplar från konferensen: Kalix Älvdals
ekonomiska förening.
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§ 106
Kommunchefens rapport
KS/2018:13 - 100
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information och lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde informerar Mats Pettersson, kommunchef, om
pågående ärenden och aktuella händelser.
Vid dagens sammanträde informerar Mats Pettersson, kommunchef om:
-

Ny näringslivsorganisation
Ny organisation
Dundret
Stora chefsgruppen.
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§ 107
Avrapportering utredning gemensam poolvakans/bemanningsenhet
KS/2017:2528 - 027
Kommunstyrelsen beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
i maj 2018, samt
att bjuda in personalchef Lena Rantakyrö till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i maj 2018 för ytterligare information.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2015-10-26 § 245 beslutat att utreda gemensam
poolvakans/bemanningsenhet i Gällivare kommun. Utredningsdirektiven
beslutades av Kommunstyrelsen 2016-05-09 § 143 och utredningen
genomfördes av i.o.h Organisationsutveckling. I samband med presentation av utredningen beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-12-19 § 251 att uppdra till kommunchefen att upprätta handlingsplan för effektivisering med utgångspunkt från utredningens resultat.
Kommunstyrelsen fastställde aktivitetsplanen 2017-03-27 § 96. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-11-13 § 244 att återrapportering ska ske under första kvartalet 2018.
En aktivitet i fastställd aktivitetsplan är att ”etablera en central BE [bemanningsenhet] inom KLK för hela kommunen. Personalchefen har i
samarbete med Nämnd- och utredningsenheten inventerat förvaltningarnas behov samt utarbetat underlag för en sådan etablering.
Efter genomgång av behovet hos förvaltningarna dras slutsatsen att det
saknas förutsättningar för etablering av en kommungemensam funktion
för vikarieanskaffning och bemanning, då det bara är socialförvaltningen
som uppvisar ett tydligt behov av en särskild funktion för vikarieanskaffning och bemanning. De arbetsuppgifter som för närvarande utförs av
socialförvaltningens ”bemanningsenhet” kan effektiviseras så att stödfunktionens uppgifter i högre utsträckning genomförs nära verksamheten
och i samverkan med verksamhetscheferna.
Övriga aktiviteter i fastställd aktivitetsplan relaterar till förbättringar och
effektiviseringar internt i Socialförvaltningen. Aktiviteten att ”utveckla
arbetssätt för att rekrytera, utveckla och behålla arbetskraft” pågår kontinuerligt i Personalenhetens kommunövergripande uppdrag att arbeta
med kompetensförsörjningsprocessen, samtidigt som Socialförvaltningen
internt bör se över arbetssätt för att rekrytera, utveckla och behålla
medarbetare inom den egna förvaltningen.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna avrapportering av aktivitetsplan baserad på utredning
”Gemensam bemanningsenhet för vikariat och pooltjänster i Gällivare
kommun,
att överlämna aktivitetsplan och intern utredning ”Kommungemensam
bemanningsenhet” till Socialnämnden för vidare åtgärder inom Socialförvaltningen,
att begära återkoppling från Socialnämnden om hur arbetet med effektivisering av funktionen för vikarieanskaffning och bemanning fortskrider.
Underlag
1. Aktivitetsplan fastställd av Kommunstyrelsen 2017-03-27 § 96.
2. Intern utredning ”Kommungemensam bemanningsenhet”.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-13 § 244.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
i maj 2018, samt
att bjuda in personalchef Lena Rantakyrö till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i maj 2018 för ytterligare information.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen
har beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings förslag.
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§ 108
Revidering av styrdokument Lika rättigheter och möjligheter
KS/2018:297 - 026
Kommunstyrelsen beslutar
att anta det reviderade dokumentet Lika rättigheter och möjligheter med
giltighetstid 2018-2021, med förändringen att byta ut ordet funktionshinder till funktionsnedsättning.
Ärendebeskrivning
Styrdokumentet för Lika rättigheter har reviderats med giltighetstid
2018-2021. Mål, åtgärder och uppföljning har förtydligats utifrån nyheter
i diskrimineringslagen samt uppsägning av det lokala samverkansavtalet.
Andra språkliga justeringar har också gjorts. Ändringar från tidigare version redovisas i jämförelsemallen.
Styrdokumentet har varit på remiss till förvaltningarna och de fackliga
organisationerna.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdom.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att anta det reviderade dokumentet Lika rättigheter och möjligheter med
giltighetstid 2018-2021.
Underlag
1. Lika rättigheter och möjligheter 2018-2021.
2. Jämförelsemall.
3. Kommunstyrelsen 2016-06-07 § 163.
4. Kommunstyrelsens personalutskott 2012-12-05.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 § 52.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)
att anta det reviderade dokumentet Lika rättigheter och möjligheter med
giltighetstid 2018-2021, med förändringen att byta ut ordet funktionshinder till funktionsnedsättning.
Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns m.fl. förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Pernilla Fagerlönns m.fl. förslag.
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§ 109
Val av dataskyddsombud för Kommunstyrelsen i Gällivare kommun
KS/2018:327 - 0052
Kommunstyrelsen beslutar
att förordna Lars Nilsson, arkivarie, som dataskyddsombud för kommunstyrelsen,
att kommunstyrelsens dataskyddsombud har en övergripande samordnande roll för dataskyddsombudens arbete.
Ärendebeskrivning
25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) i kraft
och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen. Dataskyddförordningen
gäller som lag i alla EU:s medlemsländer och innebär en del förändringar
för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Varje myndighet är ansvarig för
all behandling av personuppgifter vilket innebär att säkerställa att alla
krav i lagen följs.
Gällivare kommun har utsedda personuppgiftsombud (PuL-ombud)
utifrån personuppgiftslagen och med anledning av att dataskyddsförordningen träder i kraft behöver nämnderna och kommunstyrelsen utse
dataskyddombud. Kommunstyrelsens dataskyddsombud har en övergripande roll bland dataskyddsombuden med uppgift att vara sammankallande till möten, genomföra utbildningar samt tillsammans med övriga
dataskyddsombud delta i ett arbete med att utarbeta gemensamma regler och rutiner.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för
barn och unga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att förordna Lars Nilsson, arkivarie, som dataskyddsombud för kommunstyrelsen,
att kommunstyrelsens dataskyddsombud har en övergripande samordnande roll för dataskyddsombudens arbete.
Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 § 58.
Yrkande
Gun Isaxon (MaV) yrkar
att förordna Lars Nilsson, arkivarie, som dataskyddsombud för kommunstyrelsen,
att kommunstyrelsens dataskyddsombud har en övergripande samordnande roll för dataskyddsombudens arbete.
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§ 110
Revisionsrapport, beredning av motioner m. fl. demokratifunktioner
KS/2017:2631 - 007
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättad skrivelse som svar på revisorernas rapport.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommuns förtroendevalda revisorer har granskat om hanteringen av motioner, interpellationer, medborgarinitiativ samt remisshanteringen är ändamålsenlig. Revisorerna har i granskningen biträtts av sakkunniga från PwC.
2018-01-15 beslutade Kommunstyrelsen att uppdra åt kommunledningskontoret att utarbeta ett svar på revisionsrapporten samt slutdokumentet.
Ett svar har upprättats som svar på revisorernas synpunkter.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att anta upprättad skrivelse som svar på revisorernas rapport.
Underlag
1. Revisionsrapport.
2. Skrivelse.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 § 59.
Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar
att anta upprättad skrivelse som svar på revisorernas rapport.
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§ 111
Slutrapport - Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2017
KS/2018:60 - 007
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga slutrapporten med beaktande till handlingarna,
att slutrapporten delges kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Revisorerna i Gällivare kommun har genomfört en övergripande granskning av samtliga nämnders inklusive kommunstyrelsens ansvarsutövande.
Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är nämndernas
och styrelsens ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig
och säker verksamhet genom aktiva beslut. För att kunna göra den slutliga revisionella bedömningen fordras även ett ställningstagande till såväl
hur uppdraget har fullgjorts och resultatet i förhållande till fullmäktiges
uppdrag.
För 2017-års verksamhet har revisionen beslutat att genomföra den
årliga ansvarsutövningen med särskild inriktning på;
- Ledning, styrning, uppdrag och mål
- Intern kontroll och rapportering avseende verksamhet och ekonomi
- Nämndernas arbetsformer och ansvarsfördelning
- Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
- Utvecklingsområden.
Underlag
1. Slutdokument.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att lägga slutrapporten med beaktande till handlingarna,
att slutrapporten delges kommunfullmäktige.
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§ 112
Vattenmyndigheternas samråd november 2017-april 2018
KS/2017:2590 - 422
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättad skrivelse som svar på Vattenmyndigheternas samråd,
att uppmana berörda nämnder att svara på webbenkäten som skickats ut
på Vattenmyndigheternas samråd.
Ärendebeskrivning
Till Gällivare kommun inkom 2017-11-20 Vattenmyndigheternas samråd
med möjlighet att lämna synpunkter senast den 30 april. Service- och
tekniknämnden har avstått från att inkomma med synpunkter. Det svar
som lämnas är utifrån synpunkter från Miljö-, bygg- och räddningsnämnden.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 2018-04-03
beslutades att lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde
16 april.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta upprättad skrivelse som svar på Vattenmyndigheternas samråd.
Underlag
1. Skrivelse.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 § 62.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)
att anta upprättad skrivelse som svar på Vattenmyndigheternas samråd,
att uppmana berörda nämnder att svara på webbenkäten som skickats ut
på Vattenmyndigheternas samråd.
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§ 113
Servicedeklaration för funktionshinderpolitiskt program 2017-2019,
Gällivare kommun
KS/2017:2432 - 100
Kommunstyrelsen beslutar
att anta servicedeklarationerna för funktionshinderpolitiskt program
2017-2019, samt
att servicedeklarationerna delges kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2017-02-06 beslutat att en gemensam servicedeklaration ska tas fram för det funktionshinderpolitiska programmet.
Den gemensamma servicedeklarationen ska kommuniceras ut till medborgarna. Servicedeklarationen ska behandlas av rådet för funktionshinderfrågor innan den kommuniceras ut till medborgarna.
Det funktionshinderpolitiska programmet bygger på FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen innehåller 50 artiklar och kommunfullmäktige har beslutat att fokusera på
13 artiklar under programtiden.
Utifrån artiklarna har politiska nämnder i Gällivare kommun arbetat
fram ett antal garantier som nämnderna ska uppfylla under programtiden. Garantierna har sammanställts till Gällivare kommuns gemensamma servicedeklaration. En servicedeklaration förklarar vad medborgarna kan förvänta sig av kommunens service och tjänster. 2017-10-24
var den gemensamma servicedeklarationen uppe i rådet för funktionshinderfrågor som godkände den.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-11-13 § 270 att återremittera ärendet för att få service- och tekniknämndens samt miljö-,
bygg- och räddningsnämndens servicedeklarationer.
Servicedeklarationer har inkommit från ovanstående nämnder och har
inarbetats i kommunens gemensamma servicedeklaration. Den gemensamma servicedeklarationen har 2018-03-13 behandlats av rådet för
funktionshinderfrågors yttrandegrupp. Yttrandegruppen har inget att
anmärka.
Ekonomiska konsekvenser
Insatser kan innebära kostnader.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Garantierna förklarar vad medborgarna kan förvänta sig av kommunens
service vilket är positivt för barn och unga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att anta servicedeklarationerna för funktionshinderpolitiskt program
2017-2019, samt
att servicedeklarationerna delges kommunfullmäktige.
Underlag
1. Servicedeklaration för funktionshinderpolitiskt program 2017-2019,
Gällivare kommun.
2. Protokollsutdrag Rådet för funktionshinderfrågor.
3. Kommunstyrelsens garantier (KS/2017:2250-100).
4. Barn-, utbildning- och kulturnämndens garantier (BUoK/2017:M52012).
5. Socialnämndens garantier (Sn/2017:2030-730).
6. Miljö-, bygg- och räddningsnämndens garantier (MBR/2017:137-000
Bygg-2017-702).
7. Service- och tekniknämndens garantier (SoT/2017:2137-730).
8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 § 68.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar med instämmande av Maria Åhlén (S)
att anta servicedeklarationerna för funktionshinderpolitiskt program
2017-2019, samt
att servicedeklarationerna delges kommunfullmäktige.
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§ 114
Ansökan minoritetsspråksmedel Kulturaktiviteter 2018
KS/2017:2437 - 861
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla ansökan om 245 tkr till kulturella aktiviteter 2018.
Ärendebeskrivning
Enheten för kultur/ungdom har ansökt om minoritetsspråksmedel för
kulturaktiviteter under 2018 om 245 tkr. Ansökan har skett i samråd med
minoritetsspråkshandläggare. Barn-, utbildning- och kulturnämnden har
171003 beslutat att föreslå kommunstyrelsen bevilja ansökan gällande
kulturaktiviteter för 2018.
Samrådsgruppen för minoritetsspråk beslutade vid sammanträde 171220
§51 att se positivt på ansökan men ville ha in kompletteringar till ansökan från enheten för kultur/ungdom i form av ekonomisk redovisning för
beviljade medel under 2017, vilket nu har inkommit. Ungdomsrådet har
muntligt via Fredric Olofsson lämnat yttrande att de inte har för avsikt att
yttra sig i budgetfrågor rörande kulturaktiviteter i Gällivare kommun.
Ekonomiska konsekvenser
245 tkr tas av minoritetsspråksmedlen:
Ansvar: 15501, Verksamhet: 2205, Aktivitet: 2067
Konsekvenser för barn och ungdomar
Positivt för barn och ungdomar att kulturella insatser synliggör minoriteterna.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta
att bifalla ansökan om 245 tkr till kulturella aktiviteter 2018.
Underlag
1. Protokollsutdrag SFM 171220 § 51.
2. Kommunstyrelsen 2017-11-27 § 311.
Yrkande
Gun Isaxon (MaV) yrkar
att bifalla ansökan om 245 tkr till kulturella aktiviteter 2018.
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§ 115
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden, samt övrig
aktuell information
KS/2018:15 - 101
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen
ta upp information från de kommunala råden samt annan aktuell information.
Henrik Ölvebo (MP) informerar från Rådet för funktionshinderfrågors
sammanträde.
Maria Åhlén (S) informerar från Ungdomsrådet.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-04-16

Kommunstyrelsen
§ 116
Kommunstyrelsens ärendeuppföljning
KS/2018:16 - 101
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendeuppföljningslistan till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet.
Underlag
1. Ärendeuppföljningslista 2018.
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§ 117
Taxa för lotteritillstånd 2019
KS/2018:250 - 0031
Kommunstyrelsen beslutar
att anta taxa för lotteritillstånd 2019.
Ärendebeskrivning
Enligt budgetreglerna 2019-2021 beslutade av kommunfullmäktige har
kommunstyrelsen delegation att fatta beslut om taxa för lotteritillstånd
2019.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats med en höjning av 3 %, vilket är i enlighet med
Sveriges Kommuner och Landstings prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) för år 2019.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att anta taxa för lotteritillstånd 2019.
Underlag
1. Jämförelse taxa 2018/2019.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 § 63.
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§ 118
Taxa för kopiering av allmän handling 2019
KS/2018:252 - 0031
Kommunstyrelsen beslutar
att anta taxa för kopiering av allmän handling 2019.
Ärendebeskrivning
Enligt budgetreglerna 2019-2021 beslutade av kommunfullmäktige har
kommunstyrelsen delegation att fatta beslut om taxa för kopiering av
allmän handling 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats med en höjning av 3 %, vilket är i enlighet med
Sveriges Kommuner och Landstings prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) för år 2019.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att anta taxa för kopiering av allmän handling 2019.
Underlag
1. Förslag/jämförelse till taxa 2019.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 § 64.
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§ 119
Taxa för föreningstjänster, kopiering 2019
KS/2018:251 - 0031
Kommunstyrelsen beslutar
att anta taxa för föreningstjänster, kopiering 2019.
Ärendebeskrivning
Enligt budgetreglerna 2019-2021 beslutade av kommunfullmäktige har
kommunstyrelsen delegation att fatta beslut om taxa för föreningstjänster, kopiering 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats med en höjning av 3 %, vilket är i enlighet med
Sveriges Kommuner och Landstings prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) för år 2019.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att anta taxa för föreningstjänster, kopiering 2019.
Underlag
1. Förslag/jämförelse till taxa 2019.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 § 65.
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§ 120
Taxa för serveringstillstånd
KS/2018:104 - 0031
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun.
Nämnd- och utredningsenheten har upprättat förslag till följande taxa
inom nämndens verksamhetsområde:
Taxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd 2019
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkort och kommunplansdirektiv. Aktuell höjning av taxan grundar sig
generellt på Sveriges Kommuner och Landstings prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) för år 2019 som är 3%.
Enda kostnaden där det föreslås en annan förändring är kostnad gällande
avläggande av kunskapsprov. Här föreslås att denna är kostnadsfri. Detta
för att uppmuntra krögarna att utbilda sin personal.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta
att anta taxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd 2019.
Underlag
1. Dokument föreskrift Taxa.
2. Jämförelsedokument.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 § 66.
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§ 121
Taxa för busstrafik inom tätorten
KS/2018:249 - 0031
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för busstrafik inom tätorten för 2019.
Reservation
Birgitta Larsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun.
Ansvarig handläggare har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:
Taxa för Busstrafiken inom tätorten
Kommunfullmäktige beslutade 2002-02-28 § 28 att justering av biljettpriser för tätortstrafiken skall årligen följa Länstrafiken i Norrbottens AB:s
justering av biljettpriser. Länstrafiken sista höjning av biljettpriser för enkelbiljetter och rabattkort var 2018-01-01. Länstrafiken har i dagsläget
inte aviserat någon höjning av biljettpriser för 2019. Förändringar av
priser för hel- och halvårskort beslutas av Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-04-03 § 67 att lämna
ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 16 april.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att anta taxa för busstrafik inom tätorten för 2019.
Underlag
1. Jämförelse.
2. Biljettpriser enkelbiljetter och periodkort Länstrafiken i Norrbotten AB.
3. Föreskrift med taxa.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 § 67.
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Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar
att anta taxa för busstrafik inom tätorten för 2019.
Birgitta Larsson (S) yrkar
att taxorna höjs med 3 %.
Propositionsordning
Ordförande ställer Nicklas Johanssons förslag mot Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat kommunfullmäktige i enlighet
med Nicklas Johanssons förslag.
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§ 122
Redovisning av medborgarinitiativ 2017
KS/2017:2685 - 0091
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att lägga redovisning av inkomna medborgarinitiativ med godkännande
till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2015-02-16 § 68 beslutat att medborgare har möjlighet från 2015-04-01 att inkomma med medborgarinitiativ till Gällivare
kommun. Alla medborgarinitiativ ska till respektive nämnds beredning för
att där avgöras om initiativet ska hanteras på tjänstemannanivå eller om
initiativet ska återkomma för avgörande av respektive nämnd. Handläggningen av medborgarinitiativ ska leda till att medborgarinitiativet avslås,
besvaras eller antas.
Kommunfullmäktige har 2016-12-12 § 250 beslutat att kommunfullmäktige i samband med årsredovisingen delges årets inlämnade medborgarinitiativ och vad som beslutats kring dessa. Utifrån detta uppdrag har en
sammanställning gjorts 2018-01-16 angående de medborgarinitiativ som
inkommit under 2017. Med anledning av datorhaveriet sommaren 2017
finns det brister i ärendehanteringssystemet Lex med kopplingar till
respektive nämnd/förvaltning vilket har inneburit att alla initiativ inte
fullt ut har kunnat följas upp.
2018-02-06 § 20 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott ”att återremittera ärendet och rapport om varför det inte går att följa upp alla
initiativ”. Utifrån detta och vidare kontroll av de ärenden som inte har
kunnat följas upp framkommer dels att vissa svar till initiativtagare kan
ha försvunnit i samband med den förlust av data som skett i samband
med kraschen under sommaren 2017. Dessutom kan information om
ärendenas status ha försvunnit så att det inte har kunnat avgöras om,
eller vart ett initiativ har skickats. Det kan också bero på att rutinen för
hanteringen av medborgarinitiativen ibland inte följs fullt ut vilket kan
medföra brister i registrering och återsökning.
Den sammanställning som nu redovisas grundar sig på sökning i gamla
och nya Lex samt kompletterande uppföljningar mot förvaltningarna.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta
att lägga redovisning av inkomna medborgarinitiativ med godkännande
till handlingarna.
Underlag
1. Utredning, Redovisning av medborgarinitiativ 2017.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 § 69.
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§ 123
Motion av Bror Wennström (MaV) - Utländska riskkapitalbolags inblandning i kommunens vård-, omsorgspolitik
KS/2017:2059 - 701
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen gällande punkt: 1 - att tacka nej till anlitande av Riskkapitalbolag.
att avslå motionen på punkt:2 - att säga upp avtalet med Allocate Software dvs. avtalet gällande Time Care.
att avslå motionen på punkt: 3 - tillsätt snararast en arbetsgrupp för
utararbetande av en gemensam samsyn i organiserandet och planerandet
av kommunens framtida vård- och omsorgsverksamhet.
Ärendebeskrivning
Malmfältens väl har genom Bror Wennström inlämnat rubricerad motion
med hemställan om att socialnämnden ska: 1. ”tacka nej till framtida anlitande av Riskkapitalbolag i kommunens verksamhet” 2. ”Säger uppavtalet med Allocote Software” 3. ”tillsätter snarast en arbetsgrupp för utarbetande av en gemensam samsyn i organiserandet och planerandet av
kommunens framtida vård och omsorgsverksamhet”
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär med stor säkerhet ökade kostnader för förvaltningen
genom bl.a. ökad ineffektivitetet. En mängd merarbete ute i verksamheterna och förvaltningen. Kommer att krävas mer personella resurser inom
administrationen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Att genomföra förslaget torde ställa till kaos i dokumentation för bl.a.
handläggarna av barn och ungdomar.
Förklaringar till ställningstagandet
Svar på punkt: 1. Att tacka nej till anlitande av Riskkapitalbolag.
Förslaget torde strida mot lagen om offentlig upphandling (LOU) som
gäller i hela Europa. Risken är uppenbar att kommunen kommer att fällas
i samtliga rättsinstanser. Om kommunen ändå skulle besluta sig för att
bolag som ägs helt eller delvis ägs av Riskkapitalbolag inte får bli leverantör av tjänster eller varor är det nästan ett omöjligt uppdrag för inköpsavdelningen att identifiera ägandeförhållande i bolag för att bli godkända.
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Tex risken är att alla stödsystem som finns i våra datorer har till viss del
Riskkapitalbolag som ägare. Vilka bilar kan kommunen leasa? Vilka hotell
blir godkända? Vem äger kraftbolaget som levererar el till kommunen?
Maten som kommunen köper in? Vem äger byggbolagen som kommunen
anlitar i Samhällsomvandlingen? Osv
Svar på punkt: 2. Att säga upp avtalet med Allocate Software dvs avtalet
gällande Time Care.
Som upplysning kan nämnas att ca hälften av landets kommuner sig av
Time Care och att de flesta övriga kommuner har andra liknande system.
Time Care är ett stödsystem för personalplanering precis som Life Care,
Word, Windows, Excel, Outlook är stödsystem för andra arbetsuppgifter.
Det torde vara ett missförstånd att tro Time Care är problemet fastän det
är enbart ett stödsystem. Det är alltid hur man använder stödsystemen i
stödsystemet i sig.
Svar på punkt: 3. Tillsätt snarast en arbetsgrupp för utarbetande av en
gemensam samsyn i organiserandet och planerandet av kommunens
framtida vård- och omsorgsverksamhet.
Förslaget är en bra idé. Däremot är förslaget om hur och vilka som ska
delta i arbetsgruppen tveksamt eftersom gruppen föreslås bestå av en
blandning av politiker, tjänstemän och representanter från vård- och
hemtjänstpersonal. Gruppsammansättningen är ”otraditionell” och inte
lämplig.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen gällande punkt: 1 - att tacka nej till anlitande av Riskkapitalbolag.
att avslå motionen på punkt:2 - att säga upp avtalet med Allocate Software dvs. avtalet gällande Time Care.
att avslå motionen på punkt: 3 - tillsätt snararast en arbetsgrupp för
utararbetande av en gemensam samsyn i organiserandet och planerandet
av kommunens framtida vård- och omsorgsverksamhet.
Underlag
1. Motion från Bror Wennström, Malmfältens Väl:
Utländska riskkapitalbolags inblandning i kommunens
vård- omsorgspolitik.
2. Kommunstyrelsen 2017-09-25 § 255.
3. Socialnämnden 2018-03-15 § 40.
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Yrkande
Gun Isaxon (MaV) yrkar
att bifalla motionen.
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att avslå motionen gällande punkt: 1 - att tacka nej till anlitande av Riskkapitalbolag.
att avslå motionen på punkt:2 - att säga upp avtalet med Allocate Software dvs. avtalet gällande Time Care.
att avslå motionen på punkt: 3 - tillsätt snararast en arbetsgrupp för
utararbetande av en gemensam samsyn i organiserandet och planerandet
av kommunens framtida vård- och omsorgsverksamhet.
Propositionsordning
Ordförande ställer Gun Isaxons förslag mot Henrik Ölvebos förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med
Henrik Ölvebos förslag.
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§ 124
Motion av Johannes Sundelin (S) - Ställningstagande för mångfald och
aktivt arbeta mot främlingsfientlighet genom toleransprojekt
KS/2017:2056 - 130
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till skollagens skrivning om att det är
rektor som beslutar om sin enhets inre organisation och det pedagogiska
arbetet samt att uppföljning av målområdet normer och värden ingår
som en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet,
att med beaktande lägga redovisningen till handlingarna då årlig uppföljning av läroplansområdet normer och värden från och med 2018 kommer
att ske inom ramen för barn-, utbildning- och kulturnämndens årsredovisning.
Reservation
Birgitta Larsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Ärendebeskrivning
Motion har inkommit från socialdemokratiska partiet, Johannes Sundelin,
med förslag om ställningstagande för mångfald och att aktivt arbete mot
främlingsfientlighet genom toleransprojektet. Toleransprojektet innebär
att projektet integreras i skolundervisningen och under ett år träffas elever från olika skolor för att prata om allt från intolerans och utanförskap
till hur vi lever tillsammans i en demokrati.
Kommunfullmäktige
Motionen har behandlats i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige
beslutade att ärendet ska återremitteras med motivering att kommunen
får i uppdrag att se över möjligheten om motionärernas intentioner ”om
ett långsiktigt arbete för mångfald och ökad tolerans” kan inrymmas i det
normskritiska arbetet skolan idag arbetar efter samt att skolans normkritiska arbete följs upp och utvärderas i samband med att motionen
besvaras.
Systematiskt kvalitetsarbete
Barn-, utbildning- och kulturnämnden följer årligen upp arbetet inom
läroplansområdet normer och värden. Arbetet dokumenteras i såväl
enheternas som huvudmannens kvalitetsavstämning läsår. Utöver detta
har barn-, utbildning- och kulturförvaltningen gjort en fördjupad uppföljning och utvärderat grundskolans normkritiska arbete.
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Resultatet visar att arbete utifrån läroplansområdet normer och värden
pågår på alla enheter samt att endast ett fåtal enheter har fördjupat sig
och arbetar kontinuerligt och systematiskt utifrån ett normkritiskt perspektiv som utgångspunkt. För att öka kompetensen inom området behövs dialog och utvecklingsinsatser, initialt på ledningsnivå. Detta för att
skolledningen ska kunna organisera och stödja utveckling av det normkritiska förhållningssättet på såväl skol- som klassrumsnivå. Insatser för
skolledare samt chefer inom kultur och ungdom har inletts 2017-11-23
inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Verksamhetsplan och årsredovisning
Av Barn-, utbildning- och kulturnämndens verksamhetsplan för 2018
framgår att Kvalitetsavstämning läsår från och med 2018 ska följas upp i
kommunens årsredovisning.
Arbetet på skolenheterna
Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska enligt skollagen 2 kap 9 –
10 §§ ledas och samordnas av en rektor. Rektorn beslutar om sin enhets
inre organisation. En naturlig följd av skollagens skrivning inom läroplansområdet normer och värden är att rektor ansvarar för att organisera
och följa upp arbetet.
Ekonomiska konsekvenser
Dialog och utvecklingsinsatser inom området normer och värden
inklusive normkritiskt arbete kan ske inom ramen för ordinarie budgetram. Gällivare kommun har beviljats statsbidrag från Skolverket om
drygt 800 tkr i syfte att arbeta för ökad jämlikhet. Delar av statsbidraget
riktas till kompetensutvecklingsinsatser inom det normkritiska området.
Inledningsvis för skolledare och chefer, därefter till medarbetare och elever.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Syftet med skollangens mål inom området normer och värden är att
målen anger riktningen på skolans arbete samt de kunskaper som alla
elever enligt Lgr 11/Läroplan för grundskolan bör ha utvecklat när de
lämnar grundskolan.
Förslag till beslut
Barn- utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till skollagens skrivning om att det är
rektor som beslutar om sin enhets inre organisation och det pedagogiska
arbetet samt att uppföljning av målområdet normer och värden ingår
som en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet,
att med beaktande lägga redovisningen till handlingarna då årlig uppföljning av läroplansområdet normer och värden från och med 2018 kommer
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att ske inom ramen för barn-, utbildning- och kulturnämndens årsredovisning.
Underlag
1. Motion.
2. Kvalitetsavstämning.
3. Kommunstyrelsen 2017-09-25 § 252.
4. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-03-20 § 54.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar
att avslå motionen med hänvisning till skollagens skrivning om att det är
rektor som beslutar om sin enhets inre organisation och det pedagogiska
arbetet samt att uppföljning av målområdet normer och värden ingår
som en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet,
att med beaktande lägga redovisningen till handlingarna då årlig uppföljning av läroplansområdet normer och värden från och med 2018 kommer
att ske inom ramen för barn-, utbildning- och kulturnämndens årsredovisning.
Birgitta Larsson (S) yrkar med instämmande av Steve Ärlebrand (S)
att bifalla motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag mot Birgitta Larssons m.fl.
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i
enlighet med Pernilla Fagerlönns förslag.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

50 (51)

2018-04-16

Kommunstyrelsen
§ 125
Tilläggsanslag Vägmästaren Exploatering
KS/2018:384 - 251
Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa 4 000 tkr till ansvar 16101, projekt 20011 (Vägmästaren
exploatering) ur projekt 20002 (medel för exploatering samhällsomvandling),
att anvisa 1 700 tkr till ansvar 16101, projekt 76532 (Vägmästaren
exploatering VA) ur projekt 20002 (medel för exploatering samhällsomvandling).
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Den kommunägda fastigheten Vägmästaren 1 har delats upp till två
fastigheter; Vägmästaren 1 och Vägmästaren 2. Gällivare kommun
planerar att bygga en friidrottshall på Vägmästaren 1 och del av Gällivare
76:1, samt sälja Vägmästaren 2 till exploatör med avsikt att bygga
bostäder. För att möjliggöra detta pågår projekt Vägmästaren Exploatering 20011.
Förutom att finansiera detaljplanearbete och fastighetsreglering skall
detta projekt riva befintliga byggnader, flytta VA-ledningar och övrig
infrastruktur samt utföra en omfattande marksanering. Dessvärre indikerar pågående utredning att marken är mer förorenad än tidigare utredningar kunnat visa.
Pågående entreprenad omfattar rivning samt marksanering. Process för
att upphandla en entreprenör för flytt av VA-ledningar pågår.
Projektet har tidigare äskat om 5 Mkr, men blev endast beviljade 2,5 Mkr
vid KS 2017-10-23 § 296.
Ekonomiska konsekvenser
Underlag redovisas vid sammanträdet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Konsekvenserna för barn och ungdomar anses positiva då projektet möjliggör exploatering av bostäder invid skola samt anläggning av Friidrottshall, samt skolgymnastiksal.
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Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att anvisa 4 000 tkr till ansvar 16101, projekt 20011 (Vägmästaren
exploatering) ur projekt 20002 (medel för exploatering samhällsomvandling),
att anvisa 1 700 tkr till ansvar 16101, projekt 76532 (Vägmästaren
exploatering VA) ur projekt 20002 (medel för exploatering samhällsomvandling).
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att anvisa 4 000 tkr till ansvar 16101, projekt 20011 (Vägmästaren
exploatering) ur projekt 20002 (medel för exploatering samhällsomvandling),
att anvisa 1 700 tkr till ansvar 16101, projekt 76532 (Vägmästaren
exploatering VA) ur projekt 20002 (medel för exploatering samhällsomvandling).
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