SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (35)

2018-10-01

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1
2018-10-01 kl. 10:00 - 15:20

Ajournering

Kl. 12:00-13:00, kl. 14.05–14:15 § 254, kl. 14:55-15:10 § 262.

Utses att justera

Magnus Johansson

Justeringens plats
och tid

Förvaltningsbyggnaden, 2018-10-02, klockan 13:00

Underskrifter

Sekreterare

Paragraf §250 - §268
________________________
Maria Landström

Ordförande
________________________
Lars Alriksson
Justerande
________________________
Magnus Johansson

BEVIS
Paragraf §250 - §268
Organ
Sammanträdesdatum
Anslags uppsättande

Justeringen har tillkännagivits via anslag
Kommunstyrelsen
2018-10-01
2018-10-03

Förvaringsplats för protokollet

Anslags nedtagande

2018-10-25

Förvaltningsbyggnaden

Underskrift
____________________________________
Maria Landström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-01

Kommunstyrelsen
Närvaro vid Kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-01

Ordinarie

Namn

Parti

Beslut i
§§

Ordförande

Lars Alriksson

M

250-268

Jeanette Wäppling

V

Henrik Ölvebo

MP

250-268

Ledamot

Pernilla Fagerlönn

V

250-268

Ledamot

Birgitta Larsson

S

250-268

Ledamot

Maria Åhlén

S

250-268

Ledamot

Roland Axelsson

S

Ledamot

Tomas Junkka

S

Ledamot

Magnus Johansson

S

250-268

Ledamot

Nicklas Johansson

NS

250-268

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

250-268

Ers. Roland Axelsson

Ersättare

Steve Ärlebrand

S

250-268

Ers. Tomas Junkka

Ersättare

Nina Eriksson

S

Ersättare

Margareta
Henricsson

NS

Ersättare

Gun Isaxon

MAV

250-268

Ers. Fredric Olofsson

Namn

Anmärkning/närvarande

Maria Landström

§§ 250-268

Mats Pettersson

§§ 250-268

Vice
ordförande
Andre vice
ordförande

Övriga
deltagare
Kommunsek
reterare
Kommunche
f

Beslut i
§§

Närvarande
Klockan

Anmärkning

Närvarande
Klockan

Anmärkning

250-268

Ers. Jeanette Wäppling

Ej tjg. ers. §§ 250-268
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Nämndsekre
terare
Förvaltnings
chef
Förvaltnings
chef
Förvaltnings
chef
Förvaltnings
chef

Linda Sundberg

§§ 250-261

Alexander Kult

§ 254

Rune Blomster

§ 254

Eva Martinsson

§ 254

Annette Viksten Åhl

§ 254

Ekonomichef

Thomas Pettersson

§§ 254, 256

Förvaltnings
chef

Lennart Johansson

§ 255
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Budgetuppföljning och KS till förfogande
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§ 255
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§ 259
Kommunstyrelsens ärendeuppföljning

17
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§ 261
Ansökan projekt Arbetsmarknadsintegration

19

§ 262
Malmbergets AIF:s drift av ishallen i Malmberget
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1

1

1

1

1

1

1
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§ 265
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2
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Skrivelse angående ledsagning enligt Laholmsmodellen

2
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§ 267
Reglemente för valnämnden

30

§ 268
Motion av Bror Wennström (MV) - Undersköterskeutbildning

33

3

3
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§ 250
Delgivningar
KS/2017:2367 - 109,KS/2018:10 - 100,KS/2018:30 - 107,KS/2018:361
- 100,KS/2018:46 - 106,KS/2018:532 - 106,KS/2018:659 514,KS/2018:660 - 250,KS/2018:692 - 133,KS/2018:701 133,KS/2018:708 - 027,KS/2018:709 - 422
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
1. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär:
18:28 – Lag fr.o.m. 1 juli 2018 om Plan för återgång i arbete.
18:29 – Inför löneöversyn 2019 med Kommunal.
18:30 – Två domar från Högsta förvaltningsdomstolen om normalt
förekommande arbete.
18:31 – Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18).
2. KS 2018:701 133
Migrationsverket har den 11 september 2018 inkommit med information
om reviderad årsplanering och vidarebosättning. 4.2.1-2018-36855.
3. KS 2018:692 133
Länsstyrelsen Norrbotten har den 30 augusti 2018 inkommit med förslag
avseende kommuntal 2019 för mottagande av nyanlända invandrare.
4. KS 2018:709 422
Vattenmyndigheten Norrbotten har den 14 september 2018 inkommit
med sammanställning av synpunkter avseende arbetsprogram med
tidplan i Bottenvikens vattendistrikt.
5. KS 2018:708 027
Sveriges Kommuner och Landsting har den 17 september 2018 inkommit
med meddelande från styrelsen nr 13/2018, gällande kompetenssatsning
för förtroendevalda och tjänstemän, dnr 18/03884.
6. KS 2018:46
106
Föreningen Sveriges vattenkraftkommuner har den 30 augusti 2018
inkommit med stämmoprotokoll från den 18 maj 2018 och debattartikel
från vattendraftskommunerna.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7 (35)

2018-10-01

Kommunstyrelsen
7. KS 2018:659 514
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 3 september 2018 gått ut med
remissen, Nya P-normen.
8. KS 2018:660 250
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 3 september 2018 gått ut med
remissen, Utvecklingsplan Centrum.
9. KS 2018:4131
Medborgare i Gällivare kommun har den 3 september 2018
inkommit med skrivelse angående Gällivare kommuns samarbetsavtal
med LKAB.
10. KS 2018:30
107
Minnesanteckningar från Brottsförebyggande rådet, 2018-09-05.
11. Protokoll har inkommit från:
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2018-09-06.

Utdragsbestyrkande
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§ 251
Delegationsbeslut
KS/2018:11 - 100,KS/2018:667 - 004,KS/2018:685 - 805,KS/2018:686
- 805,KS/2018:687 - 805
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
Kommunchefen har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande
beslut:
1. KS 2018:667 004
2018-08-28 att avslå begäran om utlämnande av Svefas initiala
utvärdering av Dundret.
Handläggare för minoritetsspråk har på delegation av kommunstyrelsen
fattat följande beslut:
2. KS 2018:686 805
2018-09-04 att bevilja 7 560 kr till Humlans förskola i Gällivare kommun,
för kostnad i samband med insats av en språkstödjare i finska.
3. KS 2018:687 805
2018-09-04 att bevilja Kulturen i Gällivare kommun 45 000 kr för att
anordna en Minoritetsspråksfestival på hembygdsområdet i Gällivare,
i september.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-01

Kommunstyrelsen
§ 252
KS kurser, konferenser samt återkoppling
KS/2018:12 - 100
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga kurserna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid kallelsen utskick föreligger inga anmälda kurser.

Utdragsbestyrkande
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§ 253
Kommunchefens rapport
KS/2018:13 - 100
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information och lägga informationen till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde informerar kommunchefen om pågående
ärenden och aktuella händelser.
Mats Pettersson, kommunchef informerar om:
-

Gällivare Näringsliv
Dundret
Multiaktivitetshuset
Rekrytering processledare
Organisationsutredningen.

Utdragsbestyrkande
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§ 254
Budgetuppföljning och KS till förfogande
KS/2018:9 - 042
Kommunstyrelsen beslutar
att socialförvaltningen utreder kostnader och konsekvenser samt upprättar riktlinjer gällande semesterförmåner,
att socialförvaltningen påskyndar arbetet kring personalförsörjning och
planering för övertidsersättning om så är fallet,
att socialförvaltningen uppdaterar investeringsprojektens innehåll och
behov av resurser och säkerställer att anställningar utöver ram inte görs,
att i övrigt lägga budgetuppföljningen till handlingarna.
Ajournering kl. 14:05-14:15.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta
upp information angående budgetuppföljning. Svaga resultat för året.
Underlag
1. Kommunstyrelsen 2018-09-10 § 223.
Vid dagens sammanträde redovisar;
Alexander Kult, förvaltningschef, miljö-, bygg och
räddningsförvaltningen:
Räddningstjänsten-sommarens bränder medför kostnad med självrisk på
850 tkr.
Prognos för helår närmare +-0.
Rune Blomster, förvaltningschef, service- och teknikförvaltningen:
Flyget ger ett minusresultat pga. Next Jets konkurs.
Prognos för helår ca -3 Mkr.
Eva Martinsson, förvaltningschef, barn-, utbildning och
kulturförvaltningen:
Högre kostnader för friskolan Malmen.
Ökat antal barn. Överkostnader för måltider.
Prognos för helår -2 274 tkr.

Utdragsbestyrkande
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Anette Viksten Åhl, socialchef:
Översyn av budget pågår.
Höga vikariekostnader samt övertidskostnader.
Kostnader för bristyrken, inhyrd personal.
Prognos för helår -22 500 tkr.
Mats Pettersson, kommunchef:
Prognos för helår +387 tkr.
Thomas Pettersson, ekonomichef:
Kommunstyrelsen till förfogande t.o.m. augusti nästan 2 Mkr beviljat,
ytterligare 1,2 Mkr beviljat i september.
Underlag
1. Driftbudgetuppföljning.
2. RFB 2019-2021.
3. BUoK fördjupad uppföljning.
4. Investeringsbudgetuppföljning.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att socialförvaltningen utreder kostnader och konsekvenser samt upprättar riktlinjer gällande semesterförmåner,
att socialförvaltningen påskyndar arbetet kring personalförsörjning och
planering för övertidsersättning om så är fallet,
att socialförvaltningen uppdaterar investeringsprojektens innehåll och
behov av resurser och säkerställer att anställningar utöver ram inte görs,
att i övrigt lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 255
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 informerar om:
- Malmberget
- Investeringar i Malmfälten
- Rekryteringar.

Utdragsbestyrkande
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§ 256
Delårsrapport Kommunstyrelsen 2018
KS/2018:657 - 0422
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för januari till augusti
tillförs ärendet för kommunövergripande delårsrapport och överlämnas
till kommunfullmäktige för fastställande.
Ärendebeskrivning
Till delårsrapporten sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller
viktiga händelser, driftsanalys, investeringsredovisning samt
framtidsperspektiv och utvecklingsområden. Till delårsrapporten
sammanfattas även kommunstyrelsens måluppfyllelse utifrån det
beslutade styrkortet som är en del av kommunens målstyrningsmodell,
Balanserad styrning.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för januari till augusti
tillförs ärendet för kommunövergripande delårsrapport och överlämnas
till kommunfullmäktige för fastställande.
Underlag
Kommunstyrelsens delårsrapport uppdelade i:
1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för januari till augusti.
2. Kommunstyrelsens fördjupade måluppfyllelse för januari till augusti.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar
att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för januari till augusti
tillförs ärendet för kommunövergripande delårsrapport och överlämnas
till kommunfullmäktige för fastställande.

Utdragsbestyrkande
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§ 257
Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen januari – augusti
2018
KS/2018:106 - 0071
Kommunstyrelsen beslutar
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 22 oktober
2018.
Ärendebeskrivning
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska
kommunen arbete med intern kontroll på ett systematiskt sätt.
Kommunstyrelsen har upprättat internkontrollplan för år 2018 som
omfattar uppföljning av uppsatta mål, uppföljning av strategiska planer
och program, uppföljning av handlingsplaner för målstyrning, ekonomisk
uppföljning, uppföljning av nämndens ärenden, uppföljning av revisionsrapporter, uppföljning av reglementen, uppföljning av statsbidrag samt
uppföljning av riskbedömning i verksamheten.
Uppföljning av intern kontroll omfattar 1 januari till 31 augusti år 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för år
2018.
Underlag
1. Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2018.
2. Uppfölning av kommunstyrelsen internkontrollplan år 2018.
Yrkande
Monica Nordvall-Hedström yrkar
att hänskjutar ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 22 oktober
2018.

Utdragsbestyrkande
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§ 258
Remiss ökad samordning av särskilda persontransporter
KS/2018:627 - 500
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till remissvar.
Ärendebeskrivning
Särskilda persontransporter syftar till att ge resenärsgrupper med
särskilda behov bättre förutsättningar att resa och innefattar färdtjänst,
riksfärdtjänst, sjukresor och skolresor. Dessa resor tillhandahålls av
samhället efter prövning av särskilt tillstånd och sker oftast inte i
linjelagd kollektivtrafik. Verksamheten sköts på flera olika organisatoriska
nivåer och regleras av ett antal skilda lagar.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
att anta förslag till remissvar.
Underlag
1. Utredning.
2. Betänkande, särskilda persontransporter. Moderniserad lagstiftning för
ökad samåkning.
3. Remiss ökad samordning av särskilda persontransporter.
4. Remissvar.
Yrkande
Gun Isaxon (MV) yrkar
att anta förslag till remissvar.

Utdragsbestyrkande
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§ 259
Kommunstyrelsens ärendeuppföljning
KS/2018:16 - 101
Kommunstyrelsen beslutar
att slå ihop ärende 15-17: Kollektivtrafik i egen regi där skolskjutsar
ingår (KS/2018:489), Utöka trafiken med ny linjesträckning Gällivare
centrum-Repisvaara (KS/2018:490) och Minska linjesträckning inom
tätortstrafiken (KS/2018:491) till ett ärende i ärendeuppföljningslistan,
att Mats Pettersson, kommunchef redovisar samtliga ärenden i
ärendeuppföljningslistan vid nästa kommunstyrelses sammanträde.
Ärendebeskrivning
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet.
Vid dagens sammanträde redovisar Mats Pettersson, kommunchef
samtliga ärenden i ärendeuppföljningslistan.
Underlag
1. Ärendeuppföljningslista 2018.
2. Kommunstyrelsen 2018-09-10 § 240.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att slå ihop ärende 15-17: Kollektivtrafik i egen regi där skolskjutsar
ingår (KS/2018:489), Utöka trafiken med ny linjesträckning Gällivare
centrum-Repisvaara (KS/2018:490) och Minska linjesträckning inom
tätortstrafiken (KS/2018:491) till ett ärende i ärendeuppföljningslistan,
att Mats Pettersson, kommunchef redovisar samtliga ärenden i
ärendeuppföljningslistan vid nästa kommunstyrelses sammanträde.

Utdragsbestyrkande
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§ 260
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden, samt övrig
aktuell information
KS/2018:15 - 101
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information och lägga informationen till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen
ta upp information från de kommunala råden samt annan aktuell
information.
Vid dagens sammanträde informerar:
Henrik Ölvebo (MP) från Rådet för funktionshinderfrågor.
Pernilla Fagerlönn (V) från Samrådsgruppen för minoritetsspråk.

Utdragsbestyrkande
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§ 261
Ansökan projekt Arbetsmarknadsintegration
KS/2018:676 - 000
Kommunstyrelsen beslutar
att ur flyktingdel välfärd anvisa 1 100 tkr från verksamhet 942 ansvar 80
till ansvar 12044, verksamhet 6100, objekt 342044,
att återrapportering sker till kommunstyrelsen Q2 2019.
Ärendebeskrivning
Projektet riktar sig till målgruppen utrikesfödda. Integration är en viktig
del i kommunens strävan mot att alla människor med arbetsförmåga ska
ges möjlighet till egenförsörjning och inkludering i samhället. Projektet
skapar förutsättningar för målgruppen att lära sig svenska, att få
kunskap om samhället, arbetsmarknaden och kulturella skillnader. Inom
ramen för projektet kommer samverkan mellan Arbetsmarknadsenheten,
integrationsstrateg och etableringshandledare att ske. Samarbete med
kommunala arbetsplatser som anmäler behov av arbetskraft är en annan
viktig del.
Projektet är tänkt att vara en part i kommunens arbete att hitta lämplig
arbetskraft, det vill säga en plats där människor som står utanför
arbetsmarknaden börjar sin resa mot självförsörjning. Tanken är att
personen efter en prövotid på Arbetsmarknadsenheten ska slussas ut till
någon av kommunens övriga verksamheter, inom exempelvis skola, vård
och omsorg. Under tiden på Arbetsmarknadsenheten arbetar vi med att
ge personerna kunskaper och erfarenhet som krävs för att kunna fungera
på en arbetsplats utanför enheten. Detta sker idag i mycket liten
omfattning.
Projektet är att tänkt att börja Q4 2018 och fortsätta under 2019 med
mål att utvecklas till ett arbetssätt som implementeras i ordinarie
verksamhet.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden beräknas på 2,0 tjänster plus omkostnader till 1 100 tkr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Vi tror att de positiva effekterna som uppstår när föräldrar integreras i
samhället också spiller över på deras barn och ungdomar.

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att ur flyktingdel välfärd anvisa 1 100 tkr från verksamhet 942 ansvar 80
till ansvar 12044, verksamhet 6100, objekt 342044.
Underlag
1. Projektbeskrivning.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-17 § 243.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar
att ur flyktingdel välfärd anvisa 1 100 tkr från verksamhet 942 ansvar 80
till ansvar 12044, verksamhet 6100, objekt 342044, samt
att återrapportering sker till kommunstyrelsen Q2 2019.

Utdragsbestyrkande
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§ 262
Malmbergets AIF:s drift av ishallen i Malmberget
KS/2018:682 - 829
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå begäran då driftmedel redan beviljats med 1 832 tkr.
Ajournering kl. 14:55-15:10.
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet med anledning av att det ej kan
ses en tydlig redovisning av driftbidrag samt behov av utökning av detta.
Ärendebeskrivning
Malmbergets AIF anser i rubricerat ärende att driftbidraget inte är
ekonomiskt anpassat till kostnaderna för driften och begär kostnadstäckning för underskottet 2017 och beräknad driftkostnad för 2018,
sammantaget 808 708 kr.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet
konstaterat att tilldelad driftbudget som baserats på tidigare
kostnadsberäkningar uppgår 2018 till 1 645 000 kr.
Ekonomiska konsekvenser
Service- och tekniknämndens budgetramar för verksamhetåret 2018
medger inget utrymme att finansiera det sökta extra bidraget om
808 708 kr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Betydande negativa kosekvenser för barngrupper med konståkning och
ishockey som huvudsaklig fritidssysselsättning, om verksamheten vid
ishallen upphör.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen
besluta
att avslå begäran då driftmedel redan beviljats med 1 832 tkr.
Underlag
1. Service- och tekniknämnden 2018-08-28 § 107.
2. Skrivelse.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-17 § 247.
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Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar
att avslå begäran då driftmedel redan beviljats med 1 832 tkr.
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§ 263
Aktiverande och anpassat utegym för de äldre i Gällivare tätort
KS/2018:209 - 812
Kommunstyrelsen beslutar
att planerade utegym som finns i dag är tillgänglig för alla åldrar,
att sammanställningen delges socialnämnden.
Ärendebeskrivning
2016-02-10 inkom en skrivelse till kommunstyrelsen från ett antal
ledamöter i socialnämnden gällande ett aktiverande och anpassat utegym
för de äldre i Gällivare tätort.
2016-06-07 tog socialnämnden beslut om att föreslå kommunstyrelsen
att utreda möjligheten att planera och uppföra ett anpassat utegym för
våra äldre i Gällivare tätort – då eventuellt beläget på Enens innergård.
2016-09-05 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera
frågan till samhällsbyggnadsförvaltningen och service- och
teknikförvaltningen för yttrande för framtida planer för utegym anpassat
för äldre.
2018-02-09 fick nämnd- och utredningsenheten uppdraget att
sammanställa svaren från samhällsbyggnadsförvaltningen och serviceoch
teknikförvaltningen i ett yttrande gällande framtida planer för utegym
anpassat för äldre.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända ekonomiska konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att planerade utegym som finns i dag är tillgänglig för alla åldrar,
att sammanställningen delges socialnämnden.
Underlag
1. Sammanställning.
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2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-17 § 255.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att planerade utegym som finns i dag är tillgänglig för alla åldrar,
att sammanställningen delges socialnämnden.
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§ 264
Friskvårdskort till deltagare i kommunens dagliga verksamheter
KS/2018:688 - 700
Kommunstyrelsen beslutar
att rättighet till friskvård, gratis gym och bad, på samma sätt som övriga
anställda inom Gällivare kommun skall gälla för de brukare som vistas på
LSS daglig verksamhet samt SAVO, samt
att beslutet ska gälla från 2019.
Ärendebeskrivning
Gällivare-Malmbergets FUB skickar en skrivelse om ett förslag att
kommunen borde bevilja friskvårdskort för de brukare som vistas på LSS
daglig verksamhet. Samt att de informerar hur flera kommuner beviljar
friskvårdkort till de deltagare/brukare som vistas på daglig verksamhet,
exempel Vänersborg beviljar man friskvårdskort till den grupp människor
som har sämsta hälsan och sämsta ekonomin i samhället. Att både
kommunen och den enskilde deltagaren har mycket att vinna på att
införa hälsoförebyggande insatser, och inte hindra det p.g.a. dålig
ekonomi.
Socialförvaltningen har tagit fram två förslag, om nämnden bedömer att
de som vistas på daglig verksamhet ska få tillgång till friskvårdskort,
föreslår utredaren att lägga in som tilläggsavtal i befintliga avtal CR8
Gym & Fitness som gäller för kommunens personal
Ekonomiska konsekvenser
Ingå i kommunens avtal med CR8 Gym & Fitness som ett tilläggsavtal,
55 kr/tillfälle och person.
Alternativ årskort från Laponia 3 675 kr/person eller CR8 Gym & Fitness
4 495/per person.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att rättighet till friskvård, gratis gym och bad, på samma sätt som övriga
anställda inom Gällivare kommun skall gälla för de brukare som vistas på
LSS daglig verksamhet samt SAVO.
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Underlag
1. Skrivelse angående friskvårdskort till deltagare i kommunens dagliga
verksamhet.
2. Utredning.
3. Socialnämnden 2018-08-30 § 129.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-17 § 256.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)
att rättighet till friskvård, gratis gym och bad, på samma sätt som övriga
anställda inom Gällivare kommun skall gälla för de brukare som vistas på
LSS daglig verksamhet samt SAVO, samt
att beslutet ska gälla från 2019.
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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§ 265
Skrivelse angående deltagare vid kommunens dagverksamhet samt
SAVO, som ges möjlighet av tillgång till kommunens friskvård
KS/2018:675 - 730

Kommunstyrelsen beslutar
att aktuell skrivelse behandlas tillsammans med ärendet från
socialnämnden som handlar om rättighet till friskvård, gratis gym och
bad, för de brukare som vistas på LSS daglig verksamhet (Sn 2018-0830 § 129) och att det även ska gälla SAVO.
Ärendebeskrivning
Skrivelse från Iris Dimitri (V), Jeanette Wäppling (V), Fredric Olofsson
(MV), Marina Eriksson (M), Henric Ölvebo (MP) och Margareta Henriksson
(Sjukvårdspartiet) har inkommit till Gällivare kommun 180829.
Skrivelsen gäller att funktionsnedsatta som deltar vid kommunens
dagverksamhet samt SAVO ska ha tillgång till kommunens friskvård samt
blir uppmärksammade när de arbetat 25 år.
2018-08-30 beslutade socialnämnden föreslå kommunstyrelsen besluta
att rättighet till friskvård, gratis gym och bad, på samma sätt som övriga
anställda inom Gällivare kommun skall gälla även för de brukare som
vistas på LSS daglig verksamhet. Detta ärende kommer till kommunstyrelsens arbetsutskott 180917.
Bedömning
Ärendet från socialnämnden handlar i vissa delar om samma sak som tas
upp i skrivelse inkommen 180829. Därmed är bedömningen att innehållet
i aktuell skrivelse behandlas tillsammans med ärendet från
socialnämnden.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att aktuell skrivelse behandlas tillsammans med ärendet från
socialnämnden som handlar om rättighet till friskvård, gratis gym och
bad, för de brukare som vistas på LSS daglig verksamhet (Sn 2018-0830 § 129).
Underlag
1. Skrivelse.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-17 § 257.
Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)
att aktuell skrivelse behandlas tillsammans med ärendet från
socialnämnden som handlar om rättighet till friskvård, gratis gym och
bad, för de brukare som vistas på LSS daglig verksamhet (Sn 2018-0830 § 129) och att det även ska gälla SAVO.
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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§ 266
Skrivelse angående ledsagning enligt Laholmsmodellen
KS/2018:674 - 731
Kommunstyrelsen beslutar
att frågan lämnas över till socialnämnden för beredning.
Ärendebeskrivning
Skrivelse från Iris Dimitri (V), Jeanette Wäppling (V), Fredric Olofsson
(MV), Marina Eriksson (M), Henric Ölvebo (Mp) och Margareta Henriksson
(Sjukvårdspartiet) har inkommit till Gällivare kommun 2018-08-29.
Skrivelsen gäller begäran om utredning avseende Friare ledsagning,
modell Laholm. Utredningen ska omfatta hur det kan organiseras, vad
det har gett för effekter i Laholm samt eventuella kostnader.
Bedömning
Eftersom innehållet i skrivelsen hänvisar till insatser som ligger inom
socialnämndens verksamhetsområde föreslås att frågan lämnas över till
socialnämnden för beredning.
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 frågan lämnas över till socialnämnden för beredning.
Underlag
1. Skrivelse.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-17 § 258.
Yrkande
Monica Nordvall-Hedström yrkar
att frågan lämnas över till socialnämnden för beredning.
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§ 267
Reglemente för valnämnden
KS/2018:543 - 003
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att antal ledamöter i valnämnden minskas till 7 ledamöter och 7 ersättare
(§2) i samband med att kommunfullmäktige efter valet 2018 utser nya
ledamöter till valnämnden från 2019-2022,
att anta förslaget till nytt reglemente för valnämnden.
Ärendebeskrivning
Efter det allmänna valet 2010 togs beslut om att en översyn av valorganisationen inom Gällivare kommun skulle genomföras. Utredningen
färdigställdes i slutet av år 2012 och innefattade förslag till översyn av
tjänstemannaorganisationen i syfte att tydliggöra ansvar, roller samt
arbetsfördelning för valarbetet. Utifrån uppdraget har ett valkansli inom
nämnd- och utredningsenheten på kommunledningskontoret inrättats.
De som ingår i valkansliet är nämndsekreterare och registratorer med
arkivarie som valsamordnare.
Utredningen gav också förslag på antagande av ett reglemente för
valnämnden innefattande en ökning av antalet ledamöter i valnämnden
från fem ordinarie och fem ersättare till nio ordinarie och nio ersättare.
Syftet med förändringen var en planering att valnämndens ledamöter
skulle få i uppdrag att delta i arbetet som röstmottagare vid
förtidsröstning och i det praktiska arbetet under själva valet, inkluderat
valdagen genom att respektive ledamot fick ett ansvar som
kontaktperson för två valdistrikt.
Av slutbetänkandet från 2011 års vallagskommitté, E-röstning och andra
valfrågor (SOU 2013:24) framkommer att frågan om lämpligheten i att
politiker innehar uppdrag som röstmottagare i röstnings- och vallokaler
varit under behandling. Av utredningen framkommer dock:
” Kommittén har inte funnit skäl att närmare överväga några formella
regler av jävskaraktär när det gäller röstmottagarna. En gräns som
kommittén tycker är befogad är att en person som kandiderar på lista
inte ska fungera som röstmottagare.”
Mot bakgrund av kommitténs ställningstagande och rekommendationer
från den centrala valmyndigheten blev det inte infört en sådan utökat
deltagande i arbetet som röstmottagare vid förtidsröstning som andemeningen var med kommunfullmäktiges beslut om utökning av antal
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ledamöter. Inför valet 2014 skedde en rekrytering av röstmottagare till
förtidsröstning bland anställda och före detta anställda i kommunen.
Valnämnden har inför valet 2018 tagit ställning till att röstmottagare inte
bör finnas som kandidat på en lista och valnämndens deltagande i
röstmottagare reduceras därigenom enbart till den offentliga förrättning
som sker då kvarvarande röster skall räknas i ett så kallat
uppsamlingsdistrikt på onsdagen efter valet.
Den bedömning som görs är därigenom att skälet till att antal ledamöter i
valnämnden skall vara nio stycken ej längre föreligger varför en
minskning tillbaka till fem ledamöter är rimlig utifrån valnämndens
uppdrag. Vid valnämndens räkning av kvarvarande röster på onsdagen
efter valet kan ersättare kallas in att tjänstgöra för att kompensera
minskningen. Detta skulle innebära att kommunfullmäktige vid nästa val
av ledamöter till valnämnden utser fem ordinarie och fem ersättare.
Den förändring av reglementet som i övrigt föreslår är hänvisningar till
nya lagparagrafer, anpassning till dataskyddsförordningen samt ett
borttagande av möjligheten för valnämnden att utse utskott eller
beredningar då bedömningen är nämndens uppdrag håller sig inom ett så
specifikt område så alla frågor kan direkt hanteras av hela nämnden efter
sedvanlig beredning av presidium och ansvarig tjänsteman.
Ekonomiska konsekvenser
Valnämnden hade en rambudget på totalt 29 000 kronor för valnämnden
innan utökningen av ledamöter. Fördelningen var 27 000 för arvoden och
2 000 för övriga kostnader
Utifrån den utökning av antalet ledamöter som skett har justering av
budgeten skett till totalt 48 000 kronor med en fördelning på 45 000
kronor för arvoden och 3 000 kronor för övriga kostnader.
Under valår får valnämnden engångsanslag från kommunfullmäktige som
tillsammans med ett riktat statsbidrag för genomförandet av
förtidsröstning täcker kostnader för röstmottagare, lokaler, valnämndens
utökade behov av sammanträden samt personell förstärkning inom
valkansliet.
En minskning av antalet ledamöter och ersättare från nio till fem innebär
att valnämndens löpande rambudget från och med år 2020 och framåt
kan minska från 48 000 till totalt 30 000. 2019 är ett valår varför
beslutad budget bör ligga oförändrad.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar bedöms föreligga
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Förslag till beslut
Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till nytt reglemente för valnämnden,
att nuvarande valnämnd fullgör uppdraget med genomförande av valet
2018, samt
att antal ledamöter i valnämnden minskas, i enlighet med reglementet, i
samband med att kommunfullmäktige, efter valet 2018, utser nya
ledamöter till valnämnden från 2019-2022.
Underlag
1. Befintligt reglemente för valnämnden.
2. Förslag till nytt reglemente för valnämnden.
3. Jämförelse mellan befintligt reglemente och förslag.
4. Valnämnden 2018-05-30 § 29.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27 § 231.
6. Kommunstyrelsen 2018-09-10 § 244.
Yrkande
Gun Isaxon (MV) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)
att antal ledamöter i valnämnden minskas till 7 ledamöter och 7 ersättare
(§2) i samband med att kommunfullmäktige efter valet 2018 utser nya
ledamöter till valnämnden från 2019-2022,
att anta förslaget till nytt reglemente för valnämnden.
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§ 268
Motion av Bror Wennström (MV) - Undersköterskeutbildning
KS/2017:2677 - 1011
Kommunstyrelsen beslutar
att anse att motionen därmed är besvarad.
Ärendebeskrivning
Motion har inkommit från MV, Bror Wennström med ärende
Undersköterskeutbildning.
Bakgrunden till ärendet är att den pågående undersköterskeutbildningen
via Arbetsförmedlingen och dess samarbetspartner MedLearn ska
avslutas och att MedLearn ska starta en vårdbiträdesutbildning efter
sommaren.
Bror Wennström vill ha svar på två frågor avseende detta.
– Vad avser kommunen vidta för åtgärder för att tillgodose kommunsens
behov av utbildade undersköterskor?
Gällivare kommun och socialförvaltningen arbetar aktivt med att
attrahera, rekrytera och behålla undersköterskor. Detta görs bland annat
genom att man deltar i programrådet för Vård och omsorgsprogrammet
både lokalt och centralt. Förvaltningen har arbetat med att systematisera
praktik för elever och alla elever från vård och omsorgsprogrammet
erbjuds praktik i våra verksamheter. Förvaltningen har utbildat
handledare som tar emot praktikanter. Personalenheten har via
Omställningsfonden beviljats medel för att kompetensutveckla befintlig
personal inom vård och omsorg och utbildningar inom vård och omsorg
startar till hösten och beräknas pågå under två år. I övrigt deltar man vid
alla rekryteringsmässor som anordnas och informerar om
undersköterskeyrket.
– Anser kommunen att den planerade vårdbiträdesutbildningen i kvalité
kan ersätta den pågående undersköterskeutbildningen?
Gällivare kommun anser inte att ett vårdbiträde kan ersätta en undersköterska. Kommunen anser inte heller att en vårdbiträdesutbildning kan
ersätta en undersköterskeutbildning i kvalitet. Under perioder och när det
är svårrekryterat med undersköterskor så tillsätts tjänster med vårdbiträde eller liknande på vårdbiträdestjänster. Målet är dock att alla ska
vara utbildade undersköterskor.
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Bror Wennström tillskriver även KF att
– Tillskriva AF Gällivare med krav om orsak till att den nu pågående
undersköterskeutbildningen läggs ner.
Orsaken till att MedLearns utbildning till undersköterska lades ner är
enligt MedLearn att Arbetsförmedlingen inte tänkte förlänga deras avtal
efter 2018-06-30 då avtalet var skrivet på tre år och den tiden hade
passerat och reglerna inför ny upphandling hade blivit ändrade. Utifrån
det gjorde MedLearn bedömningen att eleverna inte skulle hinna klart
med sin utbildning hos dem. MedLearn tog då kontakt med Gällivare
kommun för att få besked om vilka krav Gällivare kommun ställer för att
man ska få titulera sig som undersköterska.
Gällivare kommun har i korrespondens med MedLearn informerat att
undersköterska blir man om man fullgjort gymnasieskolans vård och
omsorgsprogram, eller motsvarande inom vuxenutbildningen som också
följer det nationella vård och omsorgsprogrammet. Har man inte den
utbildningen, anställs man som vårdbiträde.
– MedLearns planer på att påbörja en vårdbiträdes utbildning ifrågasätts,
vad finns det för garantier att denna utbildning fullföljs?
MedLearns planer på att påbörja en vårdbiträdesutbildning har inte
kommunicerats med Gällivare kommun. Gällivare kommun är tydlig i sin
rekrytering. Inom vård och omsorg anställer vi undersköterskor eller
motsvarande som bedöms som lämplig. Gällivare kommun har inte varit
delaktig i planerna för en eventuell vårdbiträdesutbildning via MedLearn.
– Kommunfullmäktige ger en skriftlig rapport till Arbetsmarknads
departementet om Arbetsförmedlingens utbildningspolicy och ansvar.
Denna fråga kan inte besvaras av Personalenheten då vi inte känner till
Arbetsförmedlingens utbildningspolicy och ansvar. Vi utgår dock från att
Arbetsförmedlingen i Gällivare följer de direktiv som
Arbetsmarknadsdepartementet ålägger myndigheten.
Ekonomiska konsekvenser
Vad avser utbildningarna som kommer genomföras via
Omställningsfonden är den kostnad som tillfaller förvaltningen eventuella
vikariekostnader. I övrigt finansieras utbildningarna av
Omställningsfondens medel.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inget som man tagit ställning till i svaret på motionen.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta
att anse att motionen därmed är besvarad.
Underlag
1. Motion av Bror Wennström.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-17 § 259.
Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar
att anse att motionen därmed är besvarad.
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