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Närvaro vid Kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-10

Ordinarie Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ordförande Lars Alriksson M 223-248

Vice 
ordförande Jeanette Wäppling V 223-248

Andre vice 
ordförande Henrik Ölvebo MP

223-227, 
235-239, 
241, 243

11:00-14:00

Ledamot Pernilla Fagerlönn V 223-248

Ledamot Birgitta Larsson S 223-231, 
233-248

Ledamot Maria Åhlén S 223-231, 
233-248

Ledamot Roland Axelsson S

Ledamot Tomas Junkka S

Ledamot Magnus Johansson S 223-231, 
233-248

Ledamot Nicklas Johansson NS 223-248

Ledamot Fredric Olofsson MAV 223-248

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ersättare Benny Blom M 11:00-16:15 Ej tjg. ers. §§ 223-248

Ersättare Monica Nordvall-
Hedström M

Ersättare David Väyrynen V

Ersättare Stefan Ovrell MP
228-234, 
240, 242, 
244-248

11:00-16:15
Ers. Henrik Ölvebo 14:00-16:15.
Ej tjg.ers. §§ 223-227, 235-239, 241, 
243

Ersättare Lena Lindberg S 223-231, 
233-248 Ers. Roland Axelsson

Ersättare Ulf Normark S 223-231, 
233-248 Ers. Tomas Junkka

Ersättare Clary Persson S

Ersättare Steve Ärlebrand S

Ersättare Nina Eriksson S

Ersättare Margareta 
Henricsson NS

Ersättare Gun Isaxon MAV

Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande
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Utdragsbestyrkande

§ 223

Budgetuppföljning och KS till förfogande
KS/2018:9 - 042

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsen till nästa sammansträde får en fördjupad 
uppföljning av socialnämndens och barn-, utbildning och kulturnämndens 
budget samt åtgärder.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen 
ta upp information angående budgetuppföljning. Svaga resultat för året.

Annette Viksten Åhl, socialchef informerar att socialnämnden har ett 
underskott på -18 Mkr. En del av förklaringen är sommarens 
personalkostnader, övertider, sjukskrivningar, konsultkostnader och flera 
ofinansierade tjänster finns i förvaltningen. Förvaltningen har infört 
köpstopp.

Eva Martinsson, förvaltningschef informerar att barn-, utbildning- och 
kulturnämndens prognos ligger på -1,8 Mkr. Avvikelserna beror på 
personalkostnader, nyanlända, husvik samt stora elevgrupper och 
överkostnader för måltider.

Alexander Kult, förvaltningschef informerar att miljö-, bygg- och 
räddningsnämndens prognos på helår beräknas bli ett nollresultat. 
Sommarens bränder har gjort att brand- och räddningsavdelningen har 
större kostnader än beräknat.

Rune Blomster, förvaltningschef informerar att service- och 
tekniknämndens prognos på helår är –3 Mkr. Höga belysnings- och 
snöröjningskostnader. NextJet-konkursen och minskade intäkter för 
passagerare innebär en förlust på över 6 Mkr. 

Mats Pettersson, kommunchef informerar att beräknad årsprognos för 
kommunstyrelsen gemensam blir +-0.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) och Birgitta Larsson (S) yrkar

att kommunstyrelsen till nästa sammansträde får en fördjupad 
uppföljning av socialnämndens och barn-, utbildning och kulturnämndens 
budget samt åtgärder.
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Utdragsbestyrkande

§ 224

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:

Huvudtidplanen
- Kunskapshuset
- Multiaktivitetshuset
- Vård- och omsorgsboende Repisvaara
- Ny förskola och skola Repisvaara
- Is- och evenemangsarena
- Friidrottshall
- Ny förskola Mellanområdet
- Forsen
- Sjöparksskolan

Anläggningsprojekt
- Repisvaara södra etapp 1
- Repisvaara södra etapp 2

Infrastruktur
- Vägar
- VA
- Fjärrvärme
- Parker och torg

Företag
- Vuoskonjärvi etapp 2
- Handelsområdet E45
- Stålvallen

Utredning och analyser

Detaljplaner.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  8  (57)

2018-09-10
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 225

Delgivningar
KS/2018:10 - 100,KS/2018:30 - 107,KS/2018:32 - 107,KS/2018:34 - 
107,KS/2018:36 - 107,KS/2018:37 - 107,KS/2018:40 - 106,KS/2018:41 
- 106,KS/2018:43 - 106,KS/2018:45 - 106,KS/2018:500 - 
534,KS/2018:534 - 622,KS/2018:539 - 251,KS/2018:540 - 
251,KS/2018:546 - 133,KS/2018:547 - 133,KS/2018:550 - 
292,KS/2018:553 - 007,KS/2018:562 - 106,KS/2018:569 - 
422,KS/2018:574 - 106,KS/2018:583 - 106,KS/2018:594 - 
700,KS/2018:596 - 133,KS/2018:611 - 433,KS/2018:640 - 
533,KS/2018:658 - 100

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens 
ordförande att upprätta ett svar på punkt 12 och 13,

att godkänna förteckning över delgivningar.

Ärendebeskrivning
Delgivningar

1. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär

Cirkulär 18:21, Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4, Smittrisker.

Cirkulär 18:22, Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2019.

Cirkulär 18:24, Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt 
försvar.

Cirkulär 18:25, Överenskommelse om vissa ändringar i allmänna 
bestämmelser (AB 17 och AB 14) § 28 mom. 7,9-12.

Cirkulär 18:26, Ny förvaltningslag.

Cirkulär 18:27, Budgetförutsättningar för åren 2018-2021.

2. Ks 2018:594 700
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har den 29 juni 2018 beslutat 
angående ärendet tillsyn av handläggningen inom individ och 
familjeomsorg vid Socialtjänsten, Gällivare, dnr 8.5-24622/2017-26.
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Utdragsbestyrkande

3. Ks 2018:547 133
Länsstyrelsen i Jönköpings län har den 7 juni 2018 beslutat att bevilja 
Gällivare kommun 359 000 kr i ersättning för att stärka och utveckla 
verksamhet med flyktingguider och familjekontakter, föräldrastöd, 
enligt 37a § förordning 2010:1122, dnr 851-719-2018.

4. Ks 2018:546 133
Länsstyrelsen i Jönköpings län har den 7 juni 2018 beslutat att bevilja 
Gällivare kommun 63 500 kr för att stärka och utveckla verksamhet 
med flyktingguider och familjekontakter, minisim, enligt 37a § 
förordning 2010:1122, dnr 851-719-2018.

5. Ks 2018:596 133
Länsstyrelsen i Norrbottens län har den 29 juni 2018 inkommit med 
utlysning av § 37-medel – Insatser och samverkan för att underlätta 
bosätt6ning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

6. Ks 2018:500 534
Länsstyrelsen i Norrbottens län har den 24 maj 2018 beslutat om 
tillstånd till kameraövervakning avseende att underlätta uppföljningen 
inom miljömåls- och vattenförvaltningsarbetet samt förvaltning, 
planering och tillsyn inom fiskeområdet i sjöar, vattendrag och 
strandområden i Norrbottens och Västerbottens län, dnr 
211-2654-2018.

7. Ks 2018:569 422
Länsstyrelserna och Vattenmyndigheterna har den 20 juni 2018 
inkommit med Åtgärdsprogram 2016-2021, sammanställning av 
myndigheters och kommuners genomförande av åtgärder, dnr 
Länsstyrelsen Norrbotten 537-15992-2017.

8. Ks 2018:562 106
Sveriges Kommuner och Landsting, styrelsen har den 18 juni 2018 
inkommit med meddelande nr 9/2018 gällande förbundsavgift år 2019 
till Sveriges Kommuner och Landsting, dnr 18/00003.

9. Ks 2018:553 007
Revisorerna, Gällivare kommun har den 13 juni 2018 inkommit med 
Revisionsrapport, Översiktlig granskning av tillsynsverksamheten 
utifrån miljöbalken inom miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 
Gällivare kommun, samt slutdokument.

10.Ks 2018:534 622
Socialnämnden har den 31 maj 2018 beslutat angående redovisning 
av utredning av kostorganisation inom socialförvaltningen.
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Utdragsbestyrkande

11.Ks 2018:550 292
Malmbergets allmänna idrottsförening (MAIF) har den 8 juni 2018 
inkommit med en skrivelse avseende driften av ishallen i Malmberget.

12.Ks 2018:540 251
Samverkansgruppen för Sakajärvi, Liikavaara och Laurajärvi har den 4 
juni 2018 inkommit med en skrivelse samt frågor till 
kommunstyrelsen angående engagemang och inställning till hur 
kommuninnevånarna i byarna Sakajärvi, Liikavaara och Laurajärvi blir 
behandlade av Boliden Mineral AB.

13.Ks 2018:539 251
Samverkansgruppen för Sakajärvi, Liikavaara och Laurajärvi har den 4 
juni 2018 inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen angående 
det givna positiva besked på Bolidens begäran om planbesked på 
fastigheten Sakajärvi 2:4 m fl.

14.Ks 2018:34 107
Lapplands kommunalförbund, direktion, protokoll 2018-04-27.

15.Ks 2018:34 107
Lapplands kommunalförbund, direktion, protokoll 2018-06-20.

16.Ks 2018:30 107
Rådet för social hållbarhet, protokoll 2018-05-22.

17.Ks 2018:30 107
Brottsförebyggande rådet, minnesanteckningar 2018-06-13.

18.Ks 2018.37 107
Inlandskommunernas Ekonomisk Förening, protokoll 2018-05-16, 
2018-05-17 och 2018-06-25.

19.Ks 2018:43 106
IT-Norrbotten, protokoll 2018-06-27.

20.Ks 2018:41 106
Inlandsbanan, protokoll 2018-05-16.

21.Ks 2018:583 106
Länsstrafiken Norrbotten, årsstämma 2018-05-03.

22.Ks 2018:40 106
Malmfältens folkhögskola Kiruna, har den 15 juni 2018 inkommit med 
verksamhetsberättelse med årsbokslut, 2017.
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23.Ks 2018:574 106
North Sweden European office, har den 26 juni 2018 inkommit med 
verksamhetsberättelse 2017.

24.Ks 2018:640 533
Attunda tingsrätt har den 8 augusti inkommit med underrättelse 
gällande konkursen Nextjet Sverige AB, Mål K 4526-18.

25.Ks 2018:611 433
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 5 juli 218 beslutat 
angående utpekande och detaljavgränsning av fyndigheten Nautanen 
som riksintresse, dnr 31-563/2018.

26.Ks 2018:41 106
Inlandsbanans nyhetsbrev, juni 2018.

27.Ks 2018:36 107
Nyhetsbrev Norrbottens Kommuner, juni 2018.

28.Ks 2018:45 106
Energikontor Norr, nyhetsbrev, juni 2018.

29.Ks 2018:658 100
Regeringskansliet, Finansdepartementet har den 17 augusti 2018 
inkommit med handlingsplan Agenda 2030, 2018-2020.

30.Protokoll har inkommit från:
- Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-06-12.
- Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2018-06-14.
- Rådet för funktionshinderfrågor, 2018-06-19.

Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar

att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens 
ordförande att upprätta ett svar på punkt 12 och 13,

att godkänna förteckning över delgivningar.
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§ 226

Anmälan delegationsbeslut
AlkT/2018:10 - 7024,AlkT/2018:11 - 7021,AlkT/2018:12 - 
7021,AlkT/2018:13 - 7021,AlkT/2018:6 - 7024,AlkT/2018:7 - 
7023,AlkT/2018:9 - 7021,INK/2018:38 - 050,INK/2018:39 - 
052,KS/2018:11 - 100,KS/2018:503 - 805,KS/2018:506 - 
805,KS/2018:629 - 805,KS/2018:632 - 805,KS/2018:636 - 
800,KS/2018:641 - 805,KS/2018:655 - 805,KS/2018:662 - 
805,KS/2018:664 - 805,KS/2018:665 - 805

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga förteckningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande har på delegationsbeslut av kommun-
styrelsen fattat följande beslut:

1. AlkT 2018:10 7024
2018-05-23 att bevilja Alla tiders Café, stadigvarande serveringstillstånd 
till allmänheten.

2. AlkT 2018:6 7024
2018-03-27 att bevilja Sofian kök AB, tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten för restaurangens uteservering, under perioden juni till 
september 2018.

3. AlkT 2018:6 7024
2018-05-22 bevilja Sofian Kök AB, stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten.

4. AlkT 2018:7 7023
2018-05-21 bevilja Brasseri JTA AB, tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten under perioden 2018-06-16—2018-06-17.

Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen har på delegationsbeslut 
av kommunstyrelsen fattat följande beslut:

5. INK 2018:38
2018-06-20, upphandling av konsultstöd mark- och 
exploateringstjänster, Gällivare kommun, ramavtal.

6. INK 2018:39
2018-06-18, upphandling DE7 rivningsentreprenad – Spruthuset, 
Gällivare kommun.
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Alkoholhandläggare har på delegationsbeslut av kommunstyrelsen fattat 
följande beslut:

7. AlkT 2018:12 7021
2018-06-05 att bevilja tillfällig servering till slutet sällskap på 
Bäckstranden utomhus+inomhus Nattavaarabyn, under tiden 
2018-07-14—2017-07-15.

8. AlkT 2018:13 7021
2018-06-05 att bevilja tillfällig servering till slutet sällskap Midnatt-
solsträffen, MMCK klubbstuga Nunisvaara, 2018-06-29—2018-06-30.

9. AlkT 2018:11 7021
2018-06-04 att bevilja Träffpunkten/Nilivaara PRO, tillfällig servering till 
slutet sällskap under tiden 2018-07-14—2018-07-15, 
2018-09-01—2018-09-02 och 2018-09-08—2018-09-09.

10.AlkT 2018:9 7021
2018-05-17 att bevilja Logegården Hedeberga Gällivare, tillfällig 
servering till slutet sällskap under tiden 2018-05-17—2018-10-31.

Minoritetsspråkshandläggare har på delegationsbeslut av 
kommunstyrelsen fattat följande beslut:

11.Ks 2018:503 805
2018-05-25 att bevilja Sjöparkskolan 2 000 kr av minoritetsspråksmedel 
för språkrevitalisering och kultur.

12.Ks 2018:641 805
2018-08-14 att bevilja 10 000 kr av minoritetsspråksmedel till Smart 
Produktionshus för språkrevitaliseringsprojekt lulesamiska.

13.Ks 2018.506 805
2018-07-31 att bevilja 17 000 kr av minoritetsspråksmedel till 
Sjöparksskolan årskurs 9, med personal, Gällivare kommun, för 
kunskapsöver-föring om de nationella minoriteterna samer i Sverige.

14.Ks 2018:632 805
2018-07-30 att bevilja 2 270 kr av minoritetsspråksmedel till Storlule 
sameförening och Gällivare sameförening för samernas 100 års firande. 

15.Ks 2018:629 805
2018-07-20 att bevilja 6 930 kr av minoritetsspråksmedel till Fors-
gläntans vård- och omsorgsboende i Gällivare kommun, för kulturbe-
varande insats. 
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16.Ks 2018:655 805
2018-08-16 att bevilja 7 560 kr av minoritetsspråksmedel till Trummans 
förskola i Gällivare kommun för språkstödjare i finska.

17.Ks 2018:617 103
2018-05-22 att stödja GMFF med 20 000 kr för integrationsprojekt.

18.Ks 2018:662 805
2018-08-23 att bevilja 7 560 kronor till Maria förskola, Gällivare kommun 
för kostnad i samband med insats av en språkstödjare i finska. 

19.Ks 2018:664 805
2018-08-24 att bevilja ansökan om 45 000 kronor till kulturen i 
kommunen.

20.Ks 2018:665 805
2018-08-24 att bevilja Giella förskola 9 000 kronor till språkrevitalisering 
förskolebarn.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  15  (57)

2018-09-10
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 227

KS kurser, konferenser samt återkoppling
KS/2018:12 - 100

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga kurserna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid kallelsen utskick föreligger inga anmälda kurser.
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§ 228

Miljöplan 2018-2020
KS/2017:2337 - 409

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att under ”Ekosystem och kretslopp” - Gällivare kommun ökar andelen 
inköpta ekologiska och närproducerade livsmedel,

att anta Miljöplan 2018-2020, 

att Miljöplan 2013-2015 utgår.

Ajournering 15:00-15:05.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har i sina styrkort för 2018-2020 ett mål om att ” 
stödja och förbättra klimatarbetet.” Utifrån detta har Nämnd- och 
utredning ett uppdrag om att utarbeta förslag till miljöplan. Miljöplan 
2018-2020 fokuserar på den ekologiska hållbarheten och utgår dels från 
nationella miljökvalitetsmål (miljömål), dels från den Vision som är 
antagen av kommunfullmäktige ”Gällivare – En arktisk småstad i 
världsklass” och dels från kommunens strategiska styrkort – En god 
miljö. Miljöplan 2018-2020 ersätter Miljöplan 2013-2015.

Ett första förslag på miljöplan skickades ut på remissrunda till samtliga 
nämnder, kommunala råd, politiska partier och kommunala bolag under 
hösten 2017. Nio instanser har yttrat sig (Socialnämnden, Barn-, 
utbildning- och kulturnämnden, Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 
Service- och teknikförvaltningen, Rådet för social hållbarhet, Kommunala 
pensionärsrådet, Samrådsgruppen för minoritetsspråk, 
Socialdemokraterna och Malmfältens Väl). Tre instanser hade inget att 
erinra angående förslaget. Socialnämnden och Barn-, utbildning- och 
kulturnämnden ansåg att 
miljöplanen behövdes omarbetas utifrån brister i analyser och nuläges-
beskrivning. Malmfältens Väl samt Rådet för social hållbarhet ansåg att 
miljöplanen saknade kopplingar till regionens prioriterade områden 
gällande miljöarbetet. Övriga synpunkter som inkom var den stora 
mängden mål (över 50 st.), otydliga och många nyckeltal samt otydliga 
ansvarsområden kopplade till de olika målen. 

Utifrån de inkomna remissvaren har en omarbetad version av miljöplanen 
tagits fram under våren 2018. Den omarbetade versionen har färre mål 
(6 st.) vilka är kopplade till regionens prioriterade områden gällande 
miljöarbetet. Nyckeltal kopplade till målen har framtagits och nulägesbild 
presenteras som bilaga i miljöplanen. 
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Ekonomiska konsekvenser
Vissa delar av miljöplanens mål kan kräva ekonomiska investeringar 
medan andra delar av planen har för avsikt att minska kommunens 
utgifter.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Miljöplanen avser att ge positiva effekter för barn och ungdomar då den 
skapar förutsättningar för en hållbar utveckling. 

Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Miljöplan 2018-2020, 

att Miljöplan 2013-2015 utgår.

Underlag
1. Miljöplan 2018-2020.
2. Yttrande – Socialnämnden.
3. Yttrande - Barn-, utbildning- och kulturnämnden.
4. Yttrande - Miljö-, bygg och räddningsnämnden.
5. Yttrande - Service och teknikförvaltningen.
6. Yttrande - Rådet för social hållbarhet.
7. Yttrande - Samrådsgrupp för minoritetsspråk.
8. Yttrande - Kommunala pensionärsrådet.
9. Yttrande – Socialdemokraterna.
10. Yttrande - Malmfältens Väl. 
11. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27 § 232.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar

att under ”Ekosystem och kretslopp” - Gällivare kommun ökar andelen 
inköpta ekologiska och närproducerade livsmedel,

att anta Miljöplan 2018-2020, 

att Miljöplan 2013-2015 utgår.

Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposi-
tion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 
har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Jeanette 
Wäpplings förslag.
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§ 229

Internkontroll gemensam och kommunstyrelsen internkontrollplan 2019
KS/2018:111 - 0071

Kommunstyrelsen beslutar

att anta kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2019,

att rekommendera nämnderna att upprätta en intern kontrollplan utifrån 
mallen för nämndernas interna kontroll.

Ärendebeskrivning
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska 
kommunen arbete med intern kontroll på ett systematiskt sätt.

Utdrag ur Kommunallagen 6 kap 7 §:

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till 
att den interna kontrollen är tillräckligt samt att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredsställande sätt.”

Intern kontroll är ett system för uppföljning. Uppföljningen kan bestå av 
olika delar såsom ansvarsområden, fattade beslut, mål och av specifika 
utvalda verksamhetsområden där bedömda risker finns.

Kommunfullmäktige har beslutat att nämnder och styrelser ska upprätta 
interna kontrollplaner i enligthet med beslut den 12 november 2012 
(§152).

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2019,

att rekommendera nämnderna att upprätta en intern kontrollplan utifrån 
mallen för nämndernas interna kontroll.
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Underlag
1. Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2019
2. Mall för internkontrollplaner i nämnderna för år 2019

Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar

att anta kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2019,

att rekommendera nämnderna att upprätta en intern kontrollplan utifrån 
mallen för nämndernas interna kontroll.
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§ 230

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med styrkort 2019-2021
KS/2018:112 - 012

Kommunstyrelsen beslutar

att på sida 3, tredje stycket förändra lydelsen till följande ”Gällivare 
kommun skall på sikt öka befolkningen till 20 000 medborgare”,

att förändra lydelsen på sidan 10, sista stycket under analys till följande 
”Gällivare kommuns övergripande mål är att öka befolkningen på sikt till 
20 000 personer”,

att anta Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019-2021. 

Ärendebeskrivning
Inom ramen för Gällivare kommuns systematiska kvalitetsarbete har 
Kommunfullmäktige beslutat att införa en målstyrningsmodell. Både den 
politiska organisationen och förvaltningarna omfattas av målstyrningen 
och ska arbeta i enlighet med den framtagna modellen. 
Kommunstyrelsen har utarbetat en verksamhetsplan med styrkort som 
utgår från Kommunfullmäktiges vision, verksamhetsidé och mål samt 
brutit ned dessa för sitt ansvarsområde. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019-2021. 

Underlag
1. Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019-2021.
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Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Ulf Normark

att på sida 3, tredje stycket förändra lydelsen till följande ”Gällivare 
kommun skall på sikt öka befolkningen till 20 000 medborgare”,

att förändra lydelsen på sidan 10, sista stycket under analys till följande 
”Gällivare kommuns övergripande mål är att öka befolkningen på sikt till 
20 000 personer”,

att anta Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019-2021. 

Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings m.fl. förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-
styrelsen har i enlighet med Jeanette Wäppling m.fl. förslag.
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§ 231

Kommunchefens rapport
KS/2018:13 - 100

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde informerar kommunchefen om pågående 
ärenden och aktuella händelser.

Mats Pettersson, kommunchef informerar om:

- Kommuntal 2019
- Lokalstyrgruppen
- Säkerhetsgranskningar industriella styrsystem – övergripande läge
- Gällivare Näringsliv 2.0.
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§ 232

Övergripande kommunorganisation
KS/2017:2374 - 100

  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att besluta om ny övergripande kommunorganisation enligt 
utredningsförslag.

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-05-29 § 143 att lämna 
förslag om övergripande kommunorganisation på remiss till samtliga 
politiska partier i kommunfullmäktige samt arbetstagarorganisationer i 
Gällivare kommun.

Remiss med underlag utredningsuppdrag, förstudirapport från PWC samt 
förtydligande PM från PWC har 2018-06-11 (underlag 2018-06-13) har 
skickats till kommunfullmäktigegruppernas ordföranden samt till 
arbetstagarorganisationer/kontaktpersoner. Remisstiden var till och med 
2018-08-17.

Vid remisstidens utgång har följande organisationer lämnat remissvar:

Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Sjukvårdspartiet i Gällivare
Malmfältens Väl

Vision
Arbetsterapeuterna och Fysioterapeuterna

Sammanställning av inkomna remissvar

Sammanställning av svaren är utan rangordning och oavsett hur många 
instanser som har framfört synpunkten. För information om vilken 
organisation som har framfört synpunkter hänvisas till inkomna 
remissvar som finns bilagda.

De synpunkter som lämnats är generella, berör både strukturen och den 
fortsatta förändringsprocessen. Nedan har synpunkterna delats in i dessa 
tre underrubriker. Varje område avslutas med en kommentar.
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Generella synpunkter

Av remissvaren framgår att det finns en samsyn om att det behövs en 
förändring och att förslaget i stort sett är bra.

Det framförs att en politisk organisationsförändring bör ske i skiftet av 
mandatperiod, innan tillsättande av politiska företrädare i de nya 
nämnderna. Politisk enighet är viktig, en strukturell omorganisation 
måste 
fungera oavsett politisk styrning.

Syftet med organisationsförändringen anses inte helt tydlig och 
ekonomiska konsekvenser saknas i utredningen. Utredningen anses inte 
svara på hur verksamheten påverkas ur en demokratiaspekt. 
Organisationsförändringen medför inte per automatik att de principiella 
utgångspunkterna uppnås och det är oklart om den nya organisationen 
leder till önskat 
resultat.

Från både politiska organisationer och arbetstagarorganisationer framförs 
att personalens delaktighet i processen är viktig och ledorden 
delaktighet, inflytande och medskapande måste prägla den nya 
organisationen.

Remisstiden anses kort och var dessutom under semesterperioden.

Kommentar: Ekonomiska ramar framgår av direktiven och dessa ska 
hållas. Demokratiaspekten är ett huvudskäl till att förslaget är utformat 
som det är, med relativt små förändringar i de olika forumens 
ansvarsområden jämfört med nuläget. Någon djupare analys av 
demokrati-aspekten har inte gjorts. Synpunkter på effekter och beslut är 
viktiga och skall säkerställas i den fortsatta processen.

Synpunkter om strukturen
Gemensam organisation Kultur/Fritid/Ungdom anses vara en 
förutsättning för effektiv verksamhet i Multiaktivitetshuset. Utskott för 
kultur- och fritidsfrågorna är bra, men bör utvärderas efter två år för att 
utröna om funktionen är tillräcklig eller om frågorna behöver behandlas 
av nämnd. Skötsel av lek- och aktivitetsparker bör tillhöra kultur- och 
fritidsutskottet och dess förvaltning.

En sammanläggning av Service- och teknik med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och tillhörande utskott kan ge 
samordningsvinster och effektivare organisation. Det är dock viktigt att 
löpande verksamhet inom 
Service- och teknik inte nedprioriteras under pågående 
samhällsomvandling.
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Det anses finnas risk för maktkoncentration då en stor facknämnd som 
service- och tekniknämnden tas bort samt att kultur- och fritidsfrågorna 
läggs på kommunstyrelsens ansvar. Tekniska frågor befaras kunna 
drunkna i den stora mängd ärenden som hanteras i kommunstyrelsen 
och det ifrågasätts om kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 
mäktar med att även hantera teknikärenden som tidigare hanterats av 
service- och tekniknämnden. Mängden teknikärenden som beslutas 
politiskt föreslås utredas innan genomförande av ny organisation. 

Nämnderna måste få ha kvar sin kontroll, ansvar och befogenheter över 
budget och om förslaget innebär att kommunstyrelsen får öka inflytande 
över nämndernas budget anses inte bra. Det befaras att nämnderna 
endast blir verkställande. En centralisering av makten till 
kommunstyrelsen kan innebära att incitament för politiker att sitta i 
nämnd minskar. Hur nämnderna ställer sig till förändring av den politiska 
strukturen föreslås utredas före beslut.

Utskottens roll bör förtydligas och kommunstyrelsens utskott bör vara 
beredande, inte beslutande.

Kommentar: Mängden beslut av politisk karaktär gällande teknik samt 
fritids- och kulturärenden är redan i nuläget få. Större politiska beslut om 
teknikärenden fattas även i nuvarande organisation av KS. Utökningen 
av ledamöter i KS föreslås bl a för att möjliggöra hantering av utökat 
ansvarsområde. Nämndernas mandat föreslås inte ändras och någon 
ändring av arbetsutskottens ansvar för beslutsfattande har inte före-
slagits.

Synpunkter om den fortsatta processen
Chef underställd kommunchefen bör fortsättningsvis benämnas och vara 
förvaltningschef för tydlighet i organisationen. Det ska finnas en 
ekonomiskt ansvarig på varje förvaltning.

Rollerna mellan stödfunktioner och nämnderna/kommunstyrelsen måste 
tydliggöras liksom stödfunktionernas roll och chefskap. 

Arbetsmarknadsenheten och integrationsarbetet passar bättre under 
Stöd- och utvecklingsfunktionen än under Socialförvaltningen eller 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Resurser för eventuellt utökad arbetsbörda i tjänsteorganisationen bör 
beaktas innan beslut, särskilt med tanke på kommunchefens roll. Risker 
och konsekvenser för medarbetare bör utredas.

Det framförs att det är positivt att ägardirektiven för bolagen ses över 
och att bolagscheferna får tätare kontakt med kommunchefen.
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Kommentar: Förslaget innebär inte någon förändring avseende 
förvaltningschefs roll och ansvar. Synpunkterna ovan kommer att 
beaktas och hanteras i den fortsatta processen enligt plan. 

Ekonomiska konsekvenser
De beslut som fattas skall bidra till ökad effektivitet, en ekonomi i balans 
och får inte medföra en ökning av nuvarande totala ekonomiska ramar.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förändringen syftar till och förväntas leda till en förbättrad verksamhet i 
kommunen för kommunens intressenter där barn och unga är viktiga 
målgrupper.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att besluta om ny övergripande kommunorganisation enligt 
utredningsförslaget.

Underlag
1. Sammanställning remissvar.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27 § 209.

Yrkande
Fredrik Olofsson (MV) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (V), 
Nicklas Johansson (NS) och Stefan Ovrell (MP)

att besluta om ny övergripande kommunorganisation enligt 
utredningsförslag.
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§ 233

Gällivare Näringsliv 2.0 - Ny näringslivsorganisation i Gällivare
KS/2018:630 - 001

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunchefen att fortsätta arbetet utifrån presenterat 
underlag.

Ärendebeskrivning
I arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi för Gällivare kommun, i 
samverkan med näringslivets aktörer, har frågan om hur arbetet är 
strukturerat lyfts fram. Det framkommer behov och önskemål både från 
näringslivet och kommunledningen om att effektivisera och skapa en ny 
struktur som ger förutsättningar att arbeta mer sammanhållet och mål-
inriktat.

Utvecklingsenheten har under 2017 genomfört ett uppdrag att utreda 
förutsättningarna med omstrukturering av näringslivet och en projektplan 
för genomförandet har redovisats för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Utifrån denna bakgrund har politiska beslut tagits om att bilda en ny 
näringslivsorganisation. En processledare har anlitats, som tillsammans 
med en referensgrupp bestående av representanter för företag och 
organisationer i Gällivare, arbetar fram underlag för en ny 
näringslivsorganisation. Workshops och uppföljande möten har 
genomförts med brett deltagande från näringsliv, organisationer och 
politik. Jämförelser, s.k. benchmark, har genomförts med andra 
kommuners näringslivsarbete.

Styrgruppen för Gällivare Näringsliv 2.0 beslutade 2018-06-04 att ge 
kommunchefen i uppdrag att skicka underlaget om ny 
näringslivsorganisation på remiss till samtliga politiska partier i 
kommunfullmäktige.

Remiss med underlag har skickats till kommunfullmäktigegruppernas 
ordföranden. Remisstiden var till och med 2018-08-17.

Vid remisstidens utgång har följande organisationer lämnat remissvar:

Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Malmfältens Väl
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Sammanställning av inkomna remissvar

Sammanställning av svaren är utan rangordning och oavsett hur många 
instanser som har framfört synpunkten. För information om vilken 
organisation som har framfört synpunkter hänvisas till inkomna 
remissvar som finns bilagda.

Samtliga remissvar anser att förslaget är bra, särskilt poängteras att 
ingen enskild ägare kan inneha egen majoritet, att den ger grund för 
stärkt samverkan och styrelsens sammansättning.

Remisstiden anges vara kort.

Kommunala områden
Precisering av vilket parti som skall vara ”företrädare för oppositionen” 
bör ske. Vidare att benämning kommunalråd ersätts av 
kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande. Önskvärt är att 
kommunen är störste ägare.

Gränsdragning mellan bolaget och kommunen avseende vilka uppgifter 
som skall utföras var behöver göras. Utvecklingsenheten utför uppdrag 
som omfattas av bolagets tänkta verksamhet men annat, som t ex 
landsbygdsutveckling kan behöva skötas inom ramen för kommunens 
verksamhet.

Ledning och arbetssätt
Ordförandes ansvar för helheten och neutralitet är viktig.

Tillsättandet av vd är av stor vikt där ledaregenskaper och kompetens av 
att jobba inom en politiskt styrd organisation lyfts fram.

Arbetssätt med fokusområden och fokusgrupper skapar förutsättningar 
för en bredare delaktighet men mängden områden skall balanseras med 
resurser för att inte riskera tungroddhet och överorganisering.

Ekonomiska konsekvenser
Bolaget och dess arbetssätt skall skapa förutsättningar för effektivare 
användning av resurser. Möjlighet finns därmed att kommunen får ut 
bättre resultat med oförändrade resurser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
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Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta

att ta del av inkomna remissvar gällande ny näringslivsorganisation, 

att utifrån inkomna remissvar besluta om hur arbetet med den nya 
näringslivsorganisationen ska fortsätta.

Underlag
1. Remissvar.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27 § 210.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar

att uppdra till kommunchefen att fortsätta arbetet utifrån presenterat 
underlag.

Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposi-
tion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings förslag.
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§ 234

Inriktningsbeslut Dundret
KS/2018:653 - 140

Kommunstyrelsen beslutar

att från anslaget Ks förfogande drift, verksamhet 941, ansvar 80 anvisa 
1,2 Mkr kronor till ansvar 15401, verksamhet 22002.

Ajournering kl. 15:45-15:50.

Ärendebeskrivning
Gällivare Kommun anlitade Svefa för en initial utvärdering av Dundret för 
ett eventuellt kommande förvärv. För att gå vidare krävs ett 
inriktningsbeslut om en fördjupad utvärdering och förhandling för ett 
eventuellt förvärv av Dundret. 

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet rör anslaget Ks förfogande drift.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet bedöms som positivt för barn och ungdomar då det bidrar till 
attraktivitet av Gällivare.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta

att från anslaget Ks förfogande drift, verksamhet 941, ansvar 80 anvisa 
1,2 Mkr kronor till ansvar 15401, verksamhet 22002.

Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27 § 221.

Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar

att från anslaget Ks förfogande drift, verksamhet 941, ansvar 80 anvisa 
1,2 Mkr kronor till ansvar 15401, verksamhet 22002.
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§ 235

Åtgärdsplan avseende ofinansierade tjänster
KS/2018:581 - 700

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja 1 Mkr motsvarande två tjänster,

att finansieringen sker ur investeringsreserven ansvar 80/projekt 89901,

att medel överförs till socialnämndens projektkonto 51050 ansvar 709.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade att få slutföra implementeringen av strategiska 
uppdraget 6.0 genom finansiering av 2,0 tjänster. I beslutet saknades 
konton för denna finansiering.

Ekonomiska konsekvenser
2,0 tjänster motsvarar 1 mkr och kan finansieras antingen genom kontot 
till KS förfogande ansvar 80/verksamhet 941 eller genom investerings-
reserven ansvar 80/projekt 89901.

Väljs finansieringen genom alternativet KS till förfogande överförs be-
loppet till ansvar 702/verksamhet 501. Väljs alternativet investerings-
reserven överförs beloppet till socialnämndens projektkonto 51050 
ansvar 709.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta

att bevilja 1 Mkr motsvarande två tjänster,

att finansieringen sker ur investeringsreserven ansvar 80/projekt 89901,

att medel överförs till socialnämndens projektkonto 51050 ansvar 709.

Underlag
1. Socialnämnden 2018-06-19 § 109.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27 § 227.
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§ 236

Checkpoint Young 2019 - 2020
KS/2018:479 - 141

Kommunstyrelsen beslutar

att lämna stöd med 100 000 kr för 2019, medel anvisas från verksamhet 
22004 projektstöd, aktivitet 14 22 Regionala utvecklingsprojekt,

att avvakta med stöd för år 2020. 

Ärendebeskrivning
Checkpoint Young är ett gränsöverskridande nätverk för morgondagens 
unga ledare. I detta forum träffas ledarna 4 – 6 gånger per år under 
kvällstid och dessa sker växelvis i Gällivare och Kiruna. 

Checkpoint Young tillhandahåller föreläsningar, workshops och samtal för 
att kompetens förstärka regionens framtida ledare.

Checkpoint Young ansöker om en ny period för projektet Checkpoint 
Young Malmfälten 2019 – 2020.
Ansökan avser 100 000kr per år, totalt 200 000 kr.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet avser näringslivsfrämjande medel (bygdemedel och Fond 
bygdemedel). 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet bedöms medföra positiva effekter för barn och ungdomar då det 
bidrar till Gällivares attraktivitet.

Förslag till beslut
Utvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta

att lämna stöd med 100 000kr per år, totalt 200 000kr för 2019 och 
2020. Medel anvisas från verksamhet 22004 Projektstöd, aktivitet 1422 
Regionala utvecklingsprojekt.

Underlag
1. Utredning.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27 § 217.
3. Kompletterande utredning.
4. Ansökan.
5. Halvtidsutvärdering.
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Yrkande
Pernilla Fagerlönn (V) yrkar

att lämna stöd med 100 000 kr för 2019, medel anvisas från verksamhet 
22004 projektstöd, aktivitet 14 22 Regionala utvecklingsprojekt,

att avvakta med stöd för år 2020. 

Propositionsordning
Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Pernilla Fagerlönns förslag.
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§ 237

Ungdomskort 6-19 år i hela länet
KS/2018:345 - 531

Kommunstyrelsen beslutar

att Gällivare kommun accepterar erbjudandet från regionala kollektiv-
trafikmyndigheten / Länstrafiken i Norrbotten AB angående ungdoms-
kortet 6-19,

att startpunkten sker 2019-01-01 eller den tidpunkt som överenskommes 
mellan den enskilda kommunen och myndigheten.

Ärendebeskrivning
Kommunförbundet i Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet erbjuder 
kommunerna i Norrbotten ett ungdomskort för kollektivtrafiken i länet 
som även ersätter de befintliga skolkorten. Ungdomskortet benämns 
6-19 kortet. Administration och hantering kommer att skötas av Läns-
trafiken i Norrbotten AB. Tidsplanen är att projektet ska vara igång 
1 januari 2019. Länstrafiken startade projektet under senhösten 2015 
och tanken är att förenkla administrationen och hanteringen av skolkort 
och samtidigt försöka öka det kollektiva åkandet.
Erbjudandet kommer att gälla alla Länstrafikens linjer, all tätortstrafik 
samt tågtrafik i länet.

Ekonomiska konsekvenser
Finansiering av detta ska i grunden göras genom tidigare fakturering av 
skolkort till kommunerna. En viss kostnadsökning beräknas för 
extrakostnader som uppstår i trafiken. I gengäld får kommunerna 
mervärden och andra positiva effekter som ligger i linje med uppsatta 
mål för länets kollektivtrafik. Det största mervärdet får 
kommunmedborgarna speciellt barn och ungdomar men även familjer får 
bättre möjligheter att åka kollektivt.
Om kommunen går med i projektet kommer kommunen få en 
nettofaktura (med avdrag intäktskompensation och kostnadsutjämning) 
från Länstrafiken och får själva reglera intäktskompensationen till sin 
egen trafik. Allt kommer att redovisas på fakturan från Länstrafiken.
Egen upphandlad skolskjuts och särskoleskjutsar (taxi) ingår ej i utbudet 
för 6-19 kortet.
För Gällivare kommun innebär 6-19 kortet en kostnad på 456 754 kronor 
i dagens kostnadsläge enligt projektets beräkningar.
Idag betalar kommunen för fria ungdomsresor 160 000 kronor för resor 
på Länstrafikens busslinjer, denna summa avgår om man deltar i 
projektet. Vilket innebär att kommunens kostnad blir ca 300 000 kronor.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
För barn och ungdomar är 6-19 kortet mycket positivt.
 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta

att Gällivare kommun accepterar erbjudandet från regionala kollektiv-
trafikmyndigheten / Länstrafiken i Norrbotten AB angående ungdoms-
kortet 6-19,

att startpunkten sker 2019-01-01 eller den tidpunkt som överenskommes 
mellan den enskilda kommunen och myndigheten.

Underlag
1. Missiv- kommunalförbundet i Norrbotten.
2. Skrivelse Regionala kollektivtrafikmyndigheten 6-19 kortet.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27 § 224.

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

att Gällivare kommun accepterar erbjudandet från regionala kollektiv-
trafikmyndigheten / Länstrafiken i Norrbotten AB angående ungdoms-
kortet 6-19,

att startpunkten sker 2019-01-01 eller den tidpunkt som överenskommes 
mellan den enskilda kommunen och myndigheten.
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§ 238

Regler för Dokumentsamlingen
KS/2018:588 - 002

Kommunstyrelsen beslutar

att anta Regler för dokumentsamlingen,

att tidigare Regler för Gällivare kommuns dokumentsamling 
(KS/2010:421) upphör att gälla.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog 2018-06-11 en ny struktur för Gällivare 
kommuns dokumentsamling. Styrdokument som ligger i dokument-
samlingen är av kommunövergripande karaktär och beslutas av 
kommunens politiska organ: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller 
av nämnder. Styrdokumentens räckvidd är tidsbegränsad. Dokument 
som är nämndspecifika och inte berör andra verksamheter samlas inte i 
denna dokumentsamling. Följande kategorier föreslås ingå i 
dokumentsamlingen:

 Hållbarhetsplaner
 Föreskrifter
 Reglementen
 Taxor 
 Överenskommelser 
 Regler 
 Ekonomiska stöd
 Säkerhet 
 Målstyrning
 Delegationer

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga nya konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta

att anta Regler för dokumentsamlingen,

att tidigare Regler för Gällivare kommuns dokumentsamling 
(KS/2010:421) upphör att gälla.
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Underlag
1. Regler för dokumentsamlingen.
2. 2010-10-18 § 90.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27 § 230.
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§ 239

Medborgarinitiativ Flygbuss till Kiruna flygplats
KS/2018:520 - 0091

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå medborgarinitiativet.

Ärendebeskrivning
Till Gällivare kommun har det inkommit ett medborgarinitiativ om att 
införa en flygbuss till Kiruna flygplats som har fler avgångar än Gällivare 
flygplats. Alternativt låta nuvarande linje 10 svänga in till Kiruna 
flygplats. 

Att införa en busslinje/flygtransfer från Gällivare centrum till Kiruna 
flygplats innebära en kostnad på ca 13 000 kr för två dubbelturer per 
dag. 

Att förändra linje 10 linjesträckning och angöra flygplatsen innebär en 
stor avvikelse i tidtabellen och får stora konsekvenser på körtider vilket 
medför att det inte är möjligt i nuvarande avtal med entreprenör.
Kiruna kommun har flygtransfer/flygbuss som trafikera Kiruna centrum – 
Kiruna Flygplats dagligen. Om man åker med linje 10 enligt ordinarie 
linjesträckning finns en möjlighet att ta sig till flygplatsen med flygbussen 
från Kiruna centrum.

Tidtabellen är inte anpassat utifrån flygtider så det innebär att resenärer 
som vill åka till flygplatsen kan få vänta innan flygtransfer/flygbussen 
avgår

Ekonomiska konsekvenser
Att införa Flygtransfer/flygbuss från Gällivare centrum till Kiruna flygplats 
innebär en kostnad på ca 6500-7500 kr per dubbeltur. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta

att avslå medborgarinitiativet.

Underlag
1. Medborgarinitiativ.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27 § 225.
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§ 240

Kommunstyrelsens ärendeuppföljning
KS/2018:16 - 101

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till kommunchefen att vid kommunstyrelsens sammanträde 
1 oktober 2018 redovisa nulägesanalys på samtliga ärenden i 
ärendeuppföljningslistan.

Ärendebeskrivning
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet.

Underlag
1. Ärendeuppföljningslista 2018.

Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar

att uppdra till kommunchefen att vid kommunstyrelsens sammanträde 
1 oktober 2018 redovisa nulägesanalys på samtliga ärenden i 
ärendeuppföljningslistan.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  42  (57)

2018-09-10
  

 
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 241

Utökat underskottsbidrag för 2017 till Länstrafiken i Norrbotten
KS/2018:472 - 531

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att ur rörelsekapitalet anvisa 1 279 682 kr till konto 15502, verksamhet 
8320, aktivitet 212.

Ärendebeskrivning
Under ägarsamrådet 2005 beslutades att utreda en ny fördelningsmodell 
för underskottsfördelning till Länstrafiken. Utgångspunkten för 
utredningen var en kostnadsfördelningsprincip där kommunerna skulle 
svara för inomkommunala linjer och Norrbottens Läns landsting för 
stomlinjer 
inkluderande tågtrafik. Uppdraget från ägarna syftade till bättre styrning 
med kommunalt inflytande över trafiken genom att ägarna kan påverka 
vilka linjer som ska prioriteras och att det blir ett direkt samband mellan 
kostnader och utbud. Vid ägarsamrådet i april 2008 enades ägarna om 
att man är överens om principen för den nya kostandfördelningsmodellen 
där landstinget har ansvar för stomlinjerna och kommunerna för trafiken 
i sin respektive kommun. Vid ägarsamrådet 2009 redovisades justeringen 
av underlagsmaterialet till 2007 år nivå. Ägarna enades om att den 
interkommunala fördelningen ska ske enligt den modell som 
kommunförbundet förhandlat fram. Den nya kostnadsfördelningsmodellen 
skulle gälla från och med 2010-01-01. 

Ekonomiska konsekvenser
Enligt den nya modellen för beräkning av underskottsbidrag till Läns-
trafiken i Norrbotten som gäller från 2010-01-01 fastställdes basbeloppet 
enligt konsortialavtalet till 3 509 000 kr. 2016-06-03 skickades Läns-
trafiken i Norrbottens ut prognosen för underskottstäckning till alla 
kommuner för år 2017 och för Gällivare kommun beräknades kostnaden 
till 5 400 000 kronor. Under april månad 2018 har Länstrafiken 
presenterat slutliga justeringen av finansieringsbidraget för Gällivare 
kommun. Den slutliga bidraget har fastställts till 6 679 682 kr vilket 
innebär att Gällivare kommun måstes tillskjuta 1 279 682 kr för 2017.
Beräkningsmodell enligt konsortialavtal.

Faktisk kostnad 2007 2 885 593
Utfall för bidraget 2017 6 056 275
Förändring 3 170 682

Basbelopp enligt avtal 3 509 000
Förändring 3 170 275
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Summa för 2017 6 679 682

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att ur rörelsekapitalet anvisa 1 279 682 kr till konto 15502, verksamhet 
8320, aktivitet 212.

Underlag
1. Utfall och prognos för 2017 redovisad av LTN.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27 § 223.
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§ 242

Övertagande av begagnade iPads
KS/2018:560 - 005

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att förskolorna/skolorna övertar politikernas iPads när de byts ut.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat att byta ut politikernas iPads, pga. att 
de behöver mer kapacitet för att hantera dokument. Förskolorna och 
skolorna i Gällivare kommun har idag tillgång till iPads, men långt ifrån i 
tillräcklig omfattning. Både förskolan och skolan efterfrågar fler. Det 
arbete man kan utföra med iPads tillsammans med barn och elever har 
fått stort genomslag och det finns en mängd användningsområden med 
iPads. Man arbetar med skapande av olika slag- film, text, ljud, bild mm. 
Det finns även en mängd pedagogiska appar som är ett stöd för många 
barn och elever.

Verksamhetsmässiga konskevenser:
Om de begagnade iPadsen kan övertas, är konsekvenserna i för-
skolor/skolor att man lättare kan jobba i enlighet med den nya nationella 
digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Från och med 1 juli börjar även 
den nya läroplanen att gälla. I den framhäver man digitaliseringen 
mycket, och inför nya moment som kräver digitala verktyg. Det är svårt 
att göra det med för få verktyg. Även om det är begagnade iPads, så be-
dömer vi att det går att använda dem inom förskolan och skolan, för att 
få fler möjligheter att jobba med de möjligheter digitaliseringen erbjuder.

Ekonomiska konsekvenser
Ev. måste några av iPadsen kompletteras med laddare där det saknas. I 
övrigt inga konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Att få möjligheter att jobba med modern och tidsenlig utrustning innebär 
för de flesta barn och elever större motivation, vilket i ett längre 
perspektiv resulterar i högre måluppfyllelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att förskolorna/skolorna övertar politikernas iPads när de byts ut.
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Underlag
1. Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-06-12 § 108.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27 § 233.
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§ 243

Ställningstagande till ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Norrbottens 
Läns Kollektivtrafikmyndighet (RKM)
KS/2018:592 - 106

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen för kommunalförbundet för 
Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet.

Ärendebeskrivning
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har inkommit med 
årsredovisningen för verksamhetsåret 2017. Enligt förbundsordningen 
ska revisorerna granska förbundets verksamhet och lämna en 
revisionsberättelse till varje medlems fullmäktige, som beslutar om 
ansvarsfrihet.
Revisorerna har skickat in revisionsberättelse och granskningsrapporter 
till medlemskommunernas/landstingets fullmäktige. I 
revisionsberättelsen tillstyrker revisionerna att varje fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Mot bakgrund av inkommen årsredovisning samt revisionsberättelse 
föreslås att fullmäktige bevilja ansvarsfrihet för direktionen för 
Kommunförbundet Norrbottens Läns kollektivtrafikmyndighet samt för de 
enskilda ledamöterna.

I missivet som skickas till alla medlemmar i kommunförbundet 
Norrbottens Län kollektivtrafikmyndighet framgår att denna typ av 
handling inte kräver nämnds beredning utan kan skickas direkt till 
kommunfullmäktige för beslut.

Ekonomiska konsekvenser
Det bedöms inte föreligga några direkta ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Det bedöms inte föreligga några konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
att bevilja ansvarsfrihet för direktionen för kommunalförbundet för 
Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet.
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Underlag
1. Missiv till medlemmar i Kommunalförbundet i Norrbottens län.
2. Årsredovisning Serviceresor i Norr AB.
3. Årsredovisning RKM 2017.
4. Årsredovisning Norrtåg AB 2017.
5. Årsredovisning Länstrafiken AB 2017.
6. Årsredovisning Bussgods i Norrbotten AB.
7. Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2017.
8. Revisionsrapport Granskning av interkontroll.
9. Revisionsrapport Ansvarsgranskning 2017.
10. Revisionsberättelse RKM 2017.
11. Granskningsrapport Serviceresor i Norr AB.
12. Granskningsrapport Norrtåg AB.
13. Granskningsrapport Länstrafiken Norrbotten AB.
14. Granskningsrapport Bussgods i Norrbotten AB.
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§ 244

Reglemente för valnämnden
KS/2018:543 - 003

Kommunstyrelsen beslutar 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 1 oktober 
2018.

Ärendebeskrivning
Efter det allmänna valet 2010 togs beslut om att en översyn av val-
organisationen 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 ande-
meningen var med kommunfullmäktiges beslut om utökning av antal 
ledamöter. Inför valet 2014 skedde en rekrytering av röstmottagare till 
förtidsröstning bland anställda och före detta anställda i kommunen.
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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

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till nytt 
reglemente för valnämnden,

att föreslå kommunfullmäktige besluta att nuvarande valnämnd fullgör 
uppdraget med genomförande av valet 2018, samt

att föreslå kommunfullmäktige 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.

Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 1 oktober 
2018.

Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposi-
tion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings förslag.
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§ 245

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.

Jeanette Wäppling (V) och Fredric Olofsson (MV) informerar från 
Kommunala pensionärsrådet (KPR).

Stefan Ovrell (MP) informerar från Inlandsbanan och Vattenkrafts-
kommunerna.
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§ 246

Motion av Fredric Olofsson (MV), Anneli Isaksson (MV) och Bror 
Wennström (MV) - Kommunalt huvudmannaskap på Repisvaara mitt
KS/2017:2048 - 250

Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera motionen till samhällsbyggnadsförvaltningen för beslut 
till bifall eller avslag, om avslag skall avslaget motiveras.

Ärendebeskrivning
Motion av Fredric Olofsson (MV), Anneli Isaksson (MV) och Bror 
Wennström (MV) inkom till Gällivare kommun 2017-03-13. Motionärerna 
yrkade på att Gällivare kommun tar över huvudmannaskapet på 
Repisvaara mitt utifrån likställighetsprincipen. 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutade 2017-03-07 att 
uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda förutsättningarna för 
att ändra huvudmannaskapet till kommunalt beträffande gator, allmänna 
platser och VA för detaljplanen Repisvaara fritidsby.

Nämnd- och utredningsenheten föreslog 2017-03-15 kommunfullmäktige 
besluta att motionen skulle anses besvarad i och med beslutet från 
kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-09-04 att återremittera 
ärendet i väntan på de ekonomiska konsekvenserna angående 
kommunalt huvudmannaskap på Repisvaara mitt.

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutade 2018-02-06, 
efter information från service- och teknikförvaltningen, att uppdra till 
samhälls-byggnadsförvaltningen att påbörja förhandlingar med LKAB för 
upprustning av samfälligheten till kommunal standard för övertagande av 
anläggningarna, samt att ärendet återredovisas till kommunstyrelsens 
samhällsplaneringsutskott i maj. 

Ekonomiska konsekvenser
Service- och teknikförvaltningen redovisade i informationen till 
kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-02-06 att kostnaden 
för de åtgärder som behövs på Repisvaara mitt för att uppnå kommunal 
standard kalkyleras till 18,1 miljoner kronor. Kommunens framtida 
driftbudget vid ett övertagande bedöms till cirka 600 tkr per år, vid ett 
övertagande.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att motionen anses besvarad utifrån de uppgifter som redovisats från 
service- och teknikförvaltningen och kommunstyrelsens samhälls-
planeringsutskott.

Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27 § 234.

Yrkande
Fredric Olofsson (MV) yrkar

att återremittera motionen till samhällsbyggnadsförvaltningen för beslut 
till bifall eller avslag, om avslag skall avslaget motiveras.

Propositionsordning
Ordförande ställer Fredric Olofssons förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Fredric Olofssons förslag.
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§ 247

Motion av Birgitta Larsson (S) och Magnus Johansson (S) - Makerspace i 
Gällivares nya Multihus
KS/2018:193 - 1011

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionens första att-sats: att bjuda upp grundarna av Luleå 
Makerspace Agneta Hedenström och Peter Parnes till Gällivare kommun 
för presentation av deras verksamhet i Luleå,

att ta ställning till att-sats två och tre efter informationen enligt ovan.

Reservation 
Magnus Johansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån till eget lagt 
förslag.

Ärendebeskrivning
Motion angående Makerspace i Gällivares nya multihus har inkommit 
2018-02-05 från Birgitta Larsson (S) och Magnus Johansson (S).

Motionärerna skriver att kärnan i ett Makerspace är ett lekfullt skapande 
och uppfinnande med modern teknik där människors kreativitet fångas 
upp genom att de kan realisera sina idéer och skapa något nytt. Ett 
Makerspace ger en plats där det finns tillgång till maskiner och en miljö 
där man delar med sig av sin kunskap och lär av och tillsammans med 
andra. Detta ska vara en plats för alla att komma till för att arbeta med 
olika projekt, dela erfarenheter och kunskap. Lokalen och verksamheten 
är dynamisk. 

Vidare framför motionärerna att för att bl.a. nå kvinnor och unga tjejer 
samt bidra till en mer jämställd teknikutveckling är det viktigt hur teknik 
presenteras och att i ett Makerspace finns stora möjligheter att visa 
nyttan med tekniken och vad varje individ med teknikens hjälp kan skapa 
själv. Motionärerna ser vidare möjligheten att personer som inte är direkt 
kopplade till idrott vistas i multihuset och att innovationsviljan i Gällivare 
möter framtiden på ett spännande sätt. Enligt motionärerna är ett 
Makerspace en miljö där kunskap, verktyg och idéer smälter samman.

Motionärerna föreslår att bjuda upp grundarna av Luleå Makerspace 
Agneta Hedenström och Peter Parnes till Gällivare kommun för 
presentation av deras verksamhet i Luleå, att reservera en yta i 
Gällivares kommande stora mötesplats multihuset samt att utreda och 
köpa in lämplig utrustning.
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Ekonomiska konsekvenser
Innebär kostnad att bjuda upp grundarna av Luleå Makerspace samt 
kostnad för inköp av utrustning till och drift av eventuellt Makerspace.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Positivt för barn och unga med olika mötesplaster.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att bifalla motionens första att-sats: att bjuda upp grundarna av Luleå 
Makerspace Agneta Hedenström och Peter Parnes till Gällivare kommun 
för presentation av deras verksamhet i Luleå,

att ta ställning till att-sats två och tre efter informationen enligt ovan.

Underlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27 § 235.

Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar

att bjuda upp grundarna av Luleå Makerspace Agneta Hedenström och 
Peter Parnes till Gällivare kommun för presentation av deras verksamhet 
i Luleå,

att reservera en yta i Gällivares kommande stora mötesplats multihuset 
samt att utreda och köpa in lämplig utrustning.

Jeanette Wäppling (V) yrkar

att bifalla motionens första att-sats: att bjuda upp grundarna av Luleå 
Makerspace Agneta Hedenström och Peter Parnes till Gällivare kommun 
för presentation av deras verksamhet i Luleå,

att ta ställning till att-sats två och tre efter informationen enligt ovan.

Propositionsordning
Ordförande ställer Magnus Johanssons förslag mot Jeanette Wäpplings 
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner 
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige 
i enlighet med Jeanette Wäpplings förslag.
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§ 248

Motion av Bror Wennström (MV) - LSS Personlig assistans
KS/2018:382 - 1011

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med motivering om att uppgiften att bevaka och följa 
upp kostnadsutvecklingen mellan stat och kommun är ett ordinarie 
uppdrag för SKL.

Ärendebeskrivning
Bror Wennström (MV) har inkommit med motion gällande LSS Personlig 
assistans. Motionären vill peka på att ”assistansbehövande personer” 
fått avslag från försäkringskassan vid omprövningar av fortsatt stöd. 
Motionären framför vidare att den beslutade översynen av 
försäkringskassan samt framtagande av ny lagtext är nödvändig.

Ytterligare poängteras de svårigheter som kan uppstå för kommunerna 
och landstingen om staten vidtar åtgärder i regler och lagtexter utan att 
tillförsäkra sig om huvudmännen kan leva upp till de intentioner som 
följer av förändringarna (ofinansierade verksamheter som åläggs 
kommuner och landsting).

Utifrån detta föreslås att ”Gällivare kommun uppmärksammar Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) om ovannämnda ofinansierade 
ålägganden som åsamkas kommunerna”.

Bedömning
Lagändringar som innebär uppdrag för kommunerna och där staten inte 
anvisar medel är ett allmänt bekymmer utifrån att den kommunala 
budgeten då inte räcker till. Utifrån detta så pekar motionären på en 
viktig aspekt om att kommunerna behöver ges ekonomiska 
förutsättningar att ge medborgarna det stöd man har rätt till utifrån 
aktuell lagstiftning.

Det är dock en av SKL:s huvuduppgifter att bevaka och följa upp 
kostnadsutvecklingen mellan stat och kommun bland annat genom att 
bevaka den kommunala finansieringsprincipen.

Bedömningen blir därmed att förslaget i motionen om att uppmärksamma 
SKL om ofinansierade ålägganden för kommunerna inte behöver ”lyftas” 
till SKL. Detta då uppgiften att bevaka och följa upp 
kostnadsutvecklingen redan är ett ansvar för SKL.

Ekonomiska konsekvenser
Uppdrag till kommunerna via lagstiftning genererar kostnader för 
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kommunerna.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att avslå motionen med motivering om att uppgiften att bevaka och följa 
upp kostnadsutvecklingen mellan stat och kommun är ett ordinarie 
uppdrag för SKL.

Underlag
1. Motion LSS Personlig assistans.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27 § 236.


