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KS/2009:43 -101
§ 55
Information - Gällivare Värmeverk AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad information, samt
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens kommunfullmäktige sammanträde informerar Gällivare Värmeverk AB:s
VD, Mats Eriksson, om värmeverkets verksamhet. Bland annat informeras om pågående
investeringar, upphandlingar och utbyggnader samt om processen för el och fjärrvärme.
Informationen pågår mellan 10.00-10.30.
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KS/2009:43 -101
§ 56
Information - TOP bostäder AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad information, samt
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens kommunfullmäktige sammanträde informerar TOP bostäder AB:s ordförande Berne Sehlberg samt VD Märit Palo, om TOP bostäders verksamhet. Bland annat
informeras om styrkort, affärsidé, verksamhetsplanering, handlingsplaner, kostnader
och intäkter.
Informationen pågår mellan 10.35-11.05.
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KS/2009:43 -101
§ 57
Information - Matlaget AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad information, samt
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens kommunfullmäktige sammanträde informerar Matlaget AB:s ordförande
Bernd Lass samt VD Annchatrin Haglund, om Matlagets verksamhet. Bland annat informeras om anställda, verksamhetsplanering, kostnader och intäkter.
Informationen pågår mellan 11.10-11.40.
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KS/2009:43 -101
§ 58
Information - Arbetsförmedlingen Gällivare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad information.
Bakgrund
Vid dagens kommunfullmäktige sammanträde informerar Lena Jatko, Arbetsförmedlingen Gällivare, om arbetsförmedlingens arbete i Gällivare. Ledamöterna får bl.a. information om statistik, jobb- och utvecklingsgarantin, praktisk kompetensutveckling
och aktiviteter.
Informationen pågår mellan 13.00-13.35.
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KS/2009:44 -007
§ 59
Information från revisorerna
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad information.
Bakgrund
Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde redovisar revisorerna, Lars-Börje Sehlberg och Lennart Hagstedt, Revisionsrapport Granskning av kommunens demografiska
förändringar och anpassningsåtgärder.
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KS/2009:45 -101
§ 60
Delgivningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna.
Delgivningar
1.
KS/2008:357 -141
Näringslivsutveckling i Gällivare – Verksamhetsrapport 2008.
2.
KS/2009:185 -752
Socialnämndens protokoll § 12, 2009-03-26. Rapportering i enlighet med bestämmelserna i 16 kap, 6 f-h §§ SoL.
3.
KS/2009:186 -752
Socialnämndens protokoll § 13, 2009-03-26. Rapportering i enlighet med bestämmelserna i 28, f-h §§ LSS.
4.
KS/2008:707 -007
Service- och tekniknämndens protokoll § 53, 2009-03-31. Yttrande över revisionsrapport ”Riskbedömning vid klimatförändring”.
5.
KS/2009:71 -100
Kommunstyrelsens protokoll § 64, 2009-04-20. Förslag till riktlinjer för mutor och bestickning för Gällivare kommun.
6.
KS/2009:225 -311
Skrivelse till kommunstyrelsen från Alf Keinström, PRO, 2009-04-08.
7.
KS/2009:49 -107
Sammanträdesprotokoll direktionsmöte, Lapplands kommunalförbund, 2009-02-17.
8.
KS/2009:152 -104
Länsstyrelsen har den 23 mars 2009 beslutat efter Anna-Karin Heneskär (s) utse Marita
Zetterqvist (s) som ny ledamot i kommunfullmäktige fr.o.m. den 23 mars 2009 t.o.m.
den 31 oktober 2010. Ny ersättare är Johan Johansson (s).
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KS/2007:588 -109
§ 61
Motion av Stig Eriksson (v) och Jeanette Wäppling (v) ang Medborgarförslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till avsaknad av ekonomiska och personella resurser.
Reservation
Jeanette Wäppling (v), Stig Eriksson (v), Karl-Erik Taivalsaari (v), Iris Dimitri (v),
Henrik Lehtipalo (v), Katinka Sundqvist-Apelqvist (v), Sven-Erik Nilsson (v), AnnChristin Lehtipalo (v), Tycko Lehto (v), Margareta Henricsson (ns), Bernt Nordgren
(ns), Lena Nordgren (ns), Fredric Olofsson (ns) och Bror Wennström (ns) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Jeanette Wäpplings förslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera motionen angående införandet av
medborgarförslag under en testperiod. Återremiss av ärendet i syfte att få en bättre analys över hur kommunstyrelsens styrkortsarbete påverkar medborgarinflytandet och således också motionens anda.
Kommunens styrkortsarbete
Under 2008 har kommunen infört en ny styrmodell ” Balanserad styrning med styrkort
som ett pedagogiskt verktyg där strategier, mål och mått samlas. Ett av perspektiven i
styrkorten för samtliga styrkort är Medborgare. Inom Medborgarperspektivet har ett
antal strategier, mål och mått byggts upp. Målen och måtten som finns i styrkorten
kommer att följas upp årligen med start 2009-12-31.
För att mål och mått skall kunna följas upp krävs det åtgärder av olika slag. I medborgarperspektivet kommer det att bl.a. att innebära undersökningar/mätningar. Kommunen
kommer alltså att fråga medborgarna om framförallt nöjdheten och upplevelsen av den
kommunala service och de tjänster som vi erbjuder.
Styrmodellen med styrkort som verktyg kommer sannolikt att innebära ökat medborgarinflytande på sikt, modellen i sig är inte till för att öka medborgarinflytandet direkt men
har effekt på medborgarna genom att de får vara med i utvärdering av kommunen. En av
tankarna med styrmodellen är att involvera medborgarna på ett sätt som tidigare ej
gjorts, och framförallt att skapa bättre kommunikation mellan kommun och medborgarna.
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Ekonomiska konsekvenser
Att genomföra Medborgarförslag kommer att innebära ekonomiska konsekvenser dels i
form av ökad arbetsbelastning, mer administrativt arbete för handläggare/utredare och
nämndssekreterare. Med tanke på det ekonomiskt besvärliga läget så finner utredaren
inte det genomförbart i dagsläget att genomföra medborgarförslag. Gemensam administration, som är en stöd- och servicefunktion, är den enhet som kommer att få arbetsbelastningen om vi väljer att genomföra medborgarförslag. Inom den enheten finns idag
inte resurser, ej personella och ej heller ekonomiska resurser för ytterligare administrativt arbete som medborgarförslagen sannolikt kommer att innebära.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Att införa medborgarförslag kan troligen innebära konsekvenser för barn och unga. Vilka dessa konsekvenser kan bli är svår att se i dagsläget. De konsekvenser som vi direkt
kan se idag är att även unga under 18 har möjlighet till att lämna medborgarförslag. Det
gör att möjlighet till inflytande och delaktighet ytterligare kan öka för ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till avsaknad av ekonomiska och personella resurser.
Beslutsunderlag
1. Motion av Stig Eriksson (v) och Jeanette Wäppling (v).
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 222, 2007-11-05.
3. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-06-09.
4. Kommunfullmäktiges protokoll § 151, 2008-09-29.
5. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-12-22.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 58, 2009-03-23.
7. Kommunstyrelsens protokoll § 72, 2009-04-20.
Yrkande
Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (skp) och Margareta
Henricsson (ns)
att genomföra försök av medborgarförslag förberedande steg 1-3 med start under hösten
2009 för att under 2010 införa medborgarförslag fullt ut. Ansvariga för genomförandet
läggs på gemensam administration,
att efter avslutat försöksår genomföra en kvalitativ och kvantitativ utvärdering som redovisas kommunfullmäktige för ställningstagande om en eventuell fortsättning,
att motionen därmed är besvarad.
|
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Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m) i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings m.fl. förslag mot Birgitta Larssons m.fl. förslag
till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.
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KS/2009:38 -100
§ 62
Motion av Tycho Lehto (v) och Iris Dimitri (v) - Medborgarombudsman
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till avsaknad av ekonomiska och personella resurser.
Bakgrund
Den 26 januari 2009 inkom Tycko Lehto (v) och Iris Dimitri (v) med en motion till
kommunfullmäktige i Gällivare kommun avseende inrättandet av en medborgarombudsman på halvtid under en försöksperiod på två år. Medborgarombudsmannens uppgifter
ska enligt motionärerna vara att hjälpa medborgare i sina myndighetskontakter, t.ex.
med försäkringskassa, arbetslöshetskassa och arbetsförmedling.
Ekonomiska konsekvenser
Att inrätta en halvtidstjänst under två år skulle kosta kommunen ca 180 till 200 Tkr per
år i lönekostnader. Beräkningen bygger på genomsnittslönen per heltidsanställd hos
Gällivare kommun år 2007 samt ett totalkostnadspåslag på ca 50 procent. Utöver lönekostnaderna uppstår troligtvis vissa driftskostnader och overheadkostnader för verksamheten.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget till beslut bedöms inte ha några negativa konsekvenser för barn och ungdomar. Motionen har därför inte skickats på remiss till ungdomsrådet och ungdomar har
inte heller deltagit i handläggningen av ärendet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till avsaknad av ekonomiska och personella resurser.
Beslutsunderlag
1. Motion av Tycho Lehto (v) och Iris Dimitri (v).
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 22, 2009-01-26.
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-02-18.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 59, 2009-03-23.
5. Kommunstyrelsens protokoll § 73, 2009-04-20.
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KS/2008:388 -409
§ 63
Motion av Tycko Lehto (v) och Stig Eriksson (v) angående användning av
fyrverkerier inom Gällivare kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att service- och teknikförvaltningen tar fram ett antal områden där avfyrning av fyrverkerier tillåts, samt
att information sker i skolor och till allmänheten om vilka regler som gäller kring fyrverkerier (exempelvis åldersgränser) samt vilka risker som är förknippade med fyrverkerier och smällare,
att därmed är motionen att anse bifallen.
Bakgrund
Tycko Lehto (v) och Stig Eriksson (v) föreslår i motion den 19 maj 2008 att fyrverkerier
och smällare förbjuds inom bostadsområden i Gällivare kommun i lokal ordningsstadga,
att kommunen tar fram ett antal områden där avfyrning av fyrverkerier tillåts och att
information sker i skolor och till allmänheten om vilka regler som gäller kring fyrverkerier samt vilka risker som är förknippade med användningen av fyrverkerier och smällare.
Miljö- och byggnämnden har yttrat sig över motionen i skrivelse den 7 november 2008,
och uppger att de är positiva till en begränsning av användningen av pyrotekniska varor
i lokal ordningsstadga. De bedömer även att en omfattande informationskampanj enligt
förslaget behövs för att förebygga skador och olägenheter för människors hälsa och miljön. De yrkar bifall till förslaget i sin helhet.
Som framgår av miljö- och byggnämndens yttrande är det möjligt att i lokal ordningsstadga reglera inom vilka områden i kommunen det ska vara förbjudet att använda pyrotekniska varor. Generellt har en kommun möjlighet att meddela de föreskrifter för
kommunen eller del av kommunen som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. I kommunens ordningsföreskriftskompetens ingår möjligheten
att meddela föreskrifter för att förhindra att människor hälsa eller egendom skadas till
följd av användningen av pyrotekniska varor. De lokala ordningsföreskrifter som kommunen meddelar får dock inte angå förhållanden som är reglerade i ordningslagen eller
på annat sätt.
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Ordningsföreskrifterna får inte heller lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars
göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet, eller innebära en inskränkning av
den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt, eller annat konstnärligt, verk.
Ekonomiska konsekvenser
En begränsning av användningen av pyrotekniska varor i lokal ordningsstadga kan medföra kostnader i form av snöröjning och renhållning av de områden där kommunen tillåter användning av pyrotekniska varor. Informationskampanjen bedöms medföra kostnader för kommunen i form av framtagande av informationsmaterial och distribution av
informationsmaterialet. Beroende på hur informationen ska ske och omfattningen av
informationen kan ingen direkt kostnad anges.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Motionärerna förslår att information sker i skolor och till allmänheten kring regler och
risker vid användning av pyrotekniska varor. Detta bedöms som positivt för barn och
ungdomars hälsa.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att service- och teknikförvaltningen tar fram ett antal områden där avfyrning av fyrverkerier tillåts, samt
att information sker i skolor och till allmänheten om vilka regler som gäller kring fyrverkerier (exempelvis åldersgränser) samt vilka risker som är förknippade med fyrverkerier och smällare,
att därmed är motionen att anse bifallen.
Beslutsunderlag
1. Motion av Tycko Lehto (v) och Stig Eriksson (v).
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 83, 2008-05-26.
3. Skrivelse från miljö- och byggnämnden, 2008-11-07.
4. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-03-03.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 60, 2009-03-23.
6. Kommunstyrelsens protokoll § 74, 2009-04-20.
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KS/2008:529 -270
§ 64
Motion av Yvonne Bergmark Bröske (fp) ang behovet av "+18-bostäder" i
Gällivare kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen avslås i avvaktan på utredning av bostadsmarknaden för att klarlägga behovet av bostäder inom Gällivare kommun.
Bakgrund
I rubricerad motion skriver motionären att bostadsfrågan i kommunen är akut och menar
att detta får till följd att unga får svårt både att flytta hemifrån samt att återkomma till
kommunen efter utbildning på annan ort. Som förslag på åtgärd till detta skriver motionären ”Andra kommuner i Sverige har eller har haft liknande problem. För att råda bot
på bostadsbristen har man på flera ställen byggt modullägenheter på 1-2 rum, kök,
dusch och toalett. Standarden är enkel men funktionell. Byggtiden förkortas och kostnaderna har blivit betydligt lägre jämfört med nybyggnation på annat sätt.”.
Den 29 september 2008 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna motionen till
kommunfullmäktiges presidium för beredning. I motionen föreslår motionären:
att Gällivare kommun snarast utreder möjligheterna till ”+18-boende” (ungdomsboende).
Ekonomiska konsekvenser
En utredning föranleder möjligtvis kostnader för t.ex. att genomföra en undersökning av
behovet av boende samt synpunkter på det bland Gällivares unga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
En utredning har inga direkta konsekvenser för barn och ungdomar. I ett längre perspektiv kan ett eventuellt uppförande av ungdomsboende gynna Gällivares unga som då borde få tillgång till ett större utbud av bostäder i kommunen. Deras synpunkter kring exempelvis utformning samt lokalisering av framtida ungdomsboenden bör därför beaktas
i en utredning, genom kontakter med t.ex. Ungdomsråd, enkäter till unga eller liknande.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen avslås, samt
att motionen ska ingå i utredningen av behov av bostäder i Gällivare kommun.
Beslutsunderlag
1. Motion av Yvonne Bergmark Bröske (fp).
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 160, 2008-09-29.
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-02-06.
4. Yttrande från TOP Bostäder AB, 2008-11-20.
5. Yttrande från Ungdomsrådet, 2008-12-15.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 41, 2009-02-23.
7. Kommunstyrelsens protokoll § 75, 2009-04-20.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar
att motionen avslås i avvaktan på utredning av bostadsmarknaden för att klarlägga behovet av bostäder inom Gällivare kommun.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:111 -011
§ 65
Underlag till kommunplan 2010-2012
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta underlag till kommunplan 2010-2012 med tillhörande budgetramar.
Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Monica Hedström (m), Ingrid Josefsson (m),
Anna-Karin Ahlberg (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot beslutet
till förmån för lagt förslag av Lars Alriksson m.fl.
Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån
för lagt förslag av Bror Wennström.
Bakgrund
Förslag på underlag för Kommunplan 2010-2012 har upprättats.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-03-30 § 32 att skjuta fram beslut om fastställande av ”Underlag för kommunplan” (kommunens strategiska plan) till kommunfullmäktiges sammanträde 2009-05-11.
Främst med anledning av effekterna av finanskrisen och den djupa lågkonjunkturen har de ekonomiska förutsättningarna för kommunerna dramatiskt förändrats
sedan kommunfullmäktige i september 2008 fastställde de ekonomiska ramarna
för perioden 2009-2011.
Förändringarna är så stora att mycket kraftfulla åtgärder krävs för att kommunen
för åren 2009-2011 skall kunna återställa ekonomisk balans.
Ekonomiska konsekvenser
Underlaget pekar på betydande ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Eventuell påverkan på barn och ungdomar är i dagsläget oklart och kan närmare
bedömas först sedan beslut har fattats om vilka åtgärder som skall vidtas för att
uppnå budgetbalans.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta underlag till kommunplan 2010-2012 med tillhörande budgetramar.
Beslutsunderlag
1. Underlag till kommunplan 2010-2012.
2. Resultat-, finansierings- och balansbudget 2009-2012.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 82, 2009-04-27.
4. Arbetsmaterial Underlag till kommunplan, 2009-04-23.
5. Resultat-, finansierings- och balansbudget 2009-2012 (per 2009-04-27, kl. 11:41).
6. Ekonomienhetens skrivelse, 2009-03-18.
Yrkande 1
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v), Birgitta Larsson (s),
Jeanette Wäppling (v), Iris Dimitri (v) och Margareta Henricsson (ns) i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Yrkande 2
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp)
att i ”Underlag för kommunplan 2010-2012” sid. 5 samt genomgående i dokumentet
skrivs in ”Antalet anställda skall minska med minst 1 %”,
att i ”Underlag för kommunplan 2010-2012” under rubricering ”Investeringsbudget
2010-2012” andra stycket ändrar:
Att totalramen för investeringar om totalt 40 mkr per år, medger ramanslag för VAverksamhet och VA-nät med 10 mkr per år, i övrigt fördelas det enligt följande:
Fastigheter: 7 mkr per år,
Idrotts- och fritidsanläggningar: 2 mkr per år,
Maskiner och fordon: 3 mkr per år,
Övrigt: 18 mkr per år.
att anta underlag till kommunplan 2010-2012 med tillhörande budgetramar i enlighet
med borgerliga gruppens förslag på driftbudget, se bilaga 1.
Yrkande 3
Bror Wennström (skp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut under förutsättning att balanskravet frångås.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag
samt därefter Bror Wennströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms m.fl. förslag.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:197 -104
§ 66
Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen
- Börje Johansson (s)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Börje Johansson (s) begärt entledigande från uppdrag som ordinarie ledamot i
kommunstyrelsen,
att som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen utse Maria Israelsson (s).
Bakgrund
Börje Johansson (s) har inkommit med begäran om entledigande från uppdrag som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. Ärendet upptas till behandling.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Börje Johansson (s).
2. Skrivelse från Gällivareortens Socialdemokratiska Arbetarekommun.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:152 -104
§ 67
Fyllnadsval av ordinarie ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att som ordinarie ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden utse Eva Eriksson (s),
att som ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden utse Tage Palo (s).
Bakgrund
Fyllnadsval av ordinarie ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden efter AnnaKarin Heneskär (s) upptas till behandling.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges beslut § 48, 2009-03-30.
2. Skrivelse från Gällivareortens Socialdemokratiska Arbetarekommun.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:25 -104
§ 68
Begäran om entledigande från uppdrag i särskild beredning för revisorernas budget
- Tommy Karlsson (s)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Tommy Karlsson (s) begärt entledigande från uppdrag som ordinarie ledamot
i beredningsgrupp Särskild beredning revisorernas budget,
att som ordinarie ledamot i beredningsgrupp Särskild beredning revisorernas budget
utse Britt-Mari Sandvärn (s).
Bakgrund
Tommy Karlsson (s) har inkommit med begäran om entledigande från uppdrag som
ordinarie ledamot i beredningsgrupp Särskild beredning revisorernas budget. Ärendet
upptas till behandling.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Tommy Karlsson (s).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 115 (117)
2009-05-11
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:240 -149
§ 69
Interpellation av Bror Wennström (skp) angående kommunens sponsring av
näringslivsgalan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s) har utarbetat ett skriftligt svar. Det
skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, därefter beslutar kommunfullmäktige
att interpellationen därmed är besvarad.
Bakgrund
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Bror Wennström (skp)
angående kommunens sponsring av näringslivsgalan. Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande, Tommy Nyström (s).
Beslutsunderlag.
1. Interpellation av Bror Wennström (skp).
2. Interpellationssvar av Tommy Nyström (s).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 116 (117)
2009-05-11
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:252 -109
§ 70
Interpellation av Fredric Olofsson (skp) angående feriejobb för skolungdomar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.
Service- och tekniknämndens ordförande Klas Holmgren (s) har utarbetat ett skriftligt
svar. Det skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter
och ersättare, därefter beslutar kommunfullmäktige
att interpellationen därmed är besvarad.
Bakgrund
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Fredric Olofsson (skp)
angående feriejobb för skolungdomar. Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens
ordförande, Tommy Nyström (s). Service- och tekniknämndens ordförande Klas Holmgren (s) har besvarat interpellationen.
Beslutsunderlag.
1. Interpellation av Fredric Olofsson (skp).
2. Interpellationssvar av Klas Holmgren (s).
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:158 -101
§ 71
Motioner 2009
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna redovisade motioner till kommunfullmäktiges presidium för beredning.
Bakgrund
Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde presenterades följande motion:
Motion från Fredric Olofsson (skp) och Bror Wennström (skp) – Förebyggande av
sociala problem bland ungdomar, arbete för goda uppväxtvillkor.
(Dnr: KS/2009:253 -020)
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Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2009-05-11 § 65
"Underlag till kommunplan 2010-2012"

Dnr KS/2009:111 -011

Kommunplan 2010-2012 —Borgerliga gruppens förslag på driftbudget
2010

2011

2012

905
1 286
354
1 029

1 055
1 286
99
1 029

905
1 286
29
1 029

Service- och tekniknämnden

95 000

93 000

93 000

Kommunstyrelsen

88 172

86 047

86 022

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

323 000

313 000

306 000

Socialnämnden

351 000

342 000

340 000

Spar 10 tjänster

-4 200

-4 200

-4 200

860 746

833 246

824 071

Kalkylerad löneökning
Kalkylerad pension, prel.

33 900
-34 841

50 300
-35 863

67 500
-36 726

Summa

859 805

847 683

854 845

16 900

16 400

17 200

Kommunfullmäktige
Revision
Valnämnd
Överförmyndare

Löneökning

1

GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum
2009-05-11

A = Avstår röst

Omröstningar
§

§

§

§

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter
Alriksson, Lars

M

T

Hedström, Monica

M

T

Alriksson, Eva, §§ 55-64

M

T

Lantto, Sune

M

T

Liljergren, Per-Åke

M

F

Josefsson, Ingrid

M

T

Pohjanen, Margareta

S

T

Holmgren, Klas

S

T

Nyström, Tommy

S

T

Vågman, Siv

S

T

Henriksson, Göte

S

F

Poromaa, Rita

S

F

Eriksson, Per

S

T

Lindberg, Wania

S

T

Johansson, Börje

S

F

Zetterqvist, Marita

S

T

Åhlén, Maria, §§ 55-64

S

T

Normark, Ulf

S

F

Larsson, Birgitta

S

T

Axelsson, Roland

S

T

Eriksson, Gunnel

S

T

Sehlberg, Berne

S

T

Eriksson, Eva, §§ 55-65

S

T

Tina, Kent

S

T

Sandvärn Brittmari

S

T

Bergmark-Bröske,Yvonne

Fp

T
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum
2009-05-11

A = Avstår röst

Omröstningar
§

§

§

§

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter
Eriksson, Stig

V

T

Wäppling, Jeanette, §§ 55-65

V

T

Taivalsaari, Karl-Erik

V

T

Dimitri, Iris,

V

T

Lehtipalo, Henrik

V

T

Sundqvist-Apelqvist, Kathinka, §§ 55-65

V

T

Nilsson, Sven-Erik

V

T

Lehtipalo, Ann-Christin, §§ 55-64

V

T

Lehto Tycko

V

T

Henricsson, Margareta

NS

T

Nordgren, Bernt

NS

T

Nordgren, Lena , §§ 59-71

NS

T

Wennström, Bror, §§ 55-69

SKP

T

Olofsson, Fredrik

SKP

T

Johansson, Alf

SD

F
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum
2009-05-11

A = Avstår röst

Omröstningar
§

§

§

§

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare
Nilsson, Fredrik , närvarande §§ 59-64

M

N

Sundqvist, Stefan

M

F

Ahlberg, Anna-Karin , §§ 55-57, 60-71

M

T

Öqvist, Frank, §§ 55-57

S

N

Hjortfors, Lis-Mari

S

F

Nilsson, Mikael, §§ 55-64

S

T

Israelsson, Lena

S

T

Lass, Bernd

S

F

Andrieu, Serge

S

F

Nirlén, Roland

S

T

Koppari, Mats

S

F

Mosesson, Jonny

S

F

Johansson, Johan

S

F

Petersson, Gunilla

FP

F

Karlberg, Benny

FP

F

Abrahamsson, Ingela

V

F

Brandebo, Botolf , §§ 55-64

V

N

Singström, Lisette

V

F

Söderberg, Erland, tjg. §§ 65-71

V

T

Haarala, Ove, tjg. §§ 66-71

V

T

Krigsman, Tommy, tjg. §§ 55-58

NS

T

Henricsson, Anna, §§ 55-64

NS

N
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum
2009-05-11

A = Avstår röst

Omröstningar
§

§

§

§

ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare
Isaxon, Gun, §§ 55-64

SKP

N

Hansson, Sten

SKP

F

OMRÖSTNINGSRESULTAT:

Kommunfullmäktiges beslut 2009-05-11

Underlag för kommunplan2010-2012
Underlaget består av följande delar:
1.
2.
3.

Styrmodell, Kommunfullmäktiges styrkort, omvärldsbevakning och
perspektftleskrivning.
Budgetdirektiv 2010-2012
Budgetregler

ISyfte med underlaget:
Underlaget skall vara grunden för upprättande av den strategiska, övergripande Kommunplanen 2010-2012
I underlaget ingår kommunfullmäktiges styrkort för 2010 samt budgetdirektiv för 2010.
Kommunplanen för 2010-2012 upprättas av kommunfullmäktige i november/december 2009. Syftet med
Kommunplanen är att visa inriktning och prioriteringar infor konmunde år och skall vara konununen strategiska övergripande dokument.
Ii

1.

Styrmodell

Konununplanen är grunden För styrning av kommunkoncernen. Fullmäktiges och nämndernas styrkort och
nämndsplaner skall bygga på den strategiska inriktning som konununplanen har. Förvaltningarnas verksamhetsplanering bygger på nämndernas styrkort och nämndsplaner. Enheternas arbete bygger på förvaltningarnas verksamhetsplaner och på så sätt bygger vi den röda tråden hela vägen för att få ett bra resultat.

Balanseratstyrkort
Gällivare kommun

Kommunplan
Gällivare knmmun

1

Budget
Gällivare kommun

Kommunfullmäktiges

beslut 2009-05-11

1. 2. Styrkort
Den styrmodell som kommunen utgår från är balanserad styrning med styrkort som ett pedagogiskt
verktyg där strategier, kritiska framgångsfaktorer, mål och mått samlas.
Med hjälp av styrkortet så följs fier perspektiv än enbart de ekonomiska resultaten. Styrkorten förenklar
uppföljningen av mål över tid och det gör det enkelt att se vilka åtgärder som vidtas i verksamheterna
om vi inte ligger enligt plan. Alla skall enkelt kunna följa utvecklingen över tid.
Med hjälp av vår styrmodell så bygger vi en gemsam verksamhetsplaneringsprocess och en gemensam
styrprocess. Styrrnodellen skall hjälpa våra politiker att styra ur fler perspektiv än enbart det ekonomis. ka perspektivet, de skall lära sig att bygga mål och kunna följa utvecklingen av målen. Våra politiker
arbetar med VAD-frågorna och förvaltningen arbetar med HUR-frågorna.
Vision Rir Gällivare Kommun:

Gällivare dr den mest expansiva och attraktiva kommunen

Norrland.

Verksamhetside:
Gällivare kommun erbjuder medborgare och besökande ttygghet, utveckling, närhet och god livsmiljä genom ett effektivt användande av resurserna.
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1.3 Styrkortens funktion i organisationen
De strategier, mål och mått som byggs in i styrkorten bryts ner i organisationen så att de mål och mått som
fullmäktige väljer är styrande för nämndernas, kommunstyrelsens och bolagens arbete med sina styrkort.
Nänmdernas mål och mått styr sedan förvaltningarnas arbete med verksamhetsplanering.
Det som fölts upp från styrkorten är det arbete som faktiskt görs nere i verksamheterna och enheterna. De
strategiska och övergripande målen bryts ner och blir mer och mer tydliga och operativa ju långre ner i
organisationen vi kommer.

Nedbrytning av styrkortet i organisationen
spategisktBsc

KF- Kornrnunplan
•
•

•

Operabynivå
Målnedbrytning

•

Nämnd-Namndsplan

Förvaltning
Verksamhetsplan

Enhet
andlingsplaner

Styrkorten skall följas upp årligen och vår förhoppning är att vi skall kunna följa upp dem ett antal gånger
under året. Resultaten syns i styrkortet och presenteras för respektive, nämnd och fullmäktige.

beslut 2009-05-11

Kommunfullmäktiges
1.4

Kommunfullmäktiges,94/rkort2010 Förslag
Strategiska mål i olika
perspektiv
Medborgare:

Mål & Mått 2010

Kritiska framgängsfaktorer
(KFF)
Framgångsrikt folkhälsoarbete

•

Högt Miljömedvetande

•

Det goda samhälleL

•

Tillgånglighet på medborgarnas villkor.

•
24-tirmnars kommunen

•
Delaktighet

•

•

Tillväxt & Utveckling:
Attraktiv kommun med en
positiv befolkningssammansättning.

Marknadsföring för att skapa positiva attityder

•

•
Fomm för dialog

•

4

Hälsotalet i samhället skall
öka med 10% från föregående år.
I all verksamhetsplanering
skall miljökonsekvenser beskrivas. 75% av de tillfrågade
medborgarna skall anse att
kommunen har ett högt miljö
medvetande 2010-12-31.
Alla förvaltningar och bolag
skall arbeta med att utveckla
och förenIda informationen.
2010-12-31 skall 80% av
medborgarna anse att tillgängligheten till kommunal information är bra.
Medborgarna skall känna sig
nöjda med möjligheten till
delaktighet. 2010-12-31 skall
80% av medborgarna vara
nöjda.
Servicedeklarationer ska/1
utarbetas och finnas tillgängliga får medborgarna/brukarna.

förvaltningar och bolag
skall bidra till en gemensam
marknadsföring. 80 % av de
tillfrågade, medborgare och
näringsliv, skall vara positiva
till kommunen som etableringsort.
Förbättrat indextal för kommunens i Svenskt näringslivs
företagsranking från föregående år.
En gemensam och övergripande attitydfårändringsplan skall vara utarbetad
2009-06-01.
Kommunen skall vara drivande i att skapa fomm för dialog
i samverkan.

Kommunfullmäktiges
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KommunfullmäktigesSfrrkort 2010 Förslag

Strategiska mål i olika
perspektiv

Kritiska framgångsfaktorer
(KFF)

Tillväxt & Utveckling:

Attraktivt samhälle
Skapa planeringsförutsättningar

Strategisk samhällsplanering.

Mål & Mått 2010

•

•

Intern effektivitet:
Kvalitetssäkra service utan realkostnadsökningar.

Koncerntänkande

•

Långsiktighet i verksamhetsplaneringen

•

•

Medarbetare:

•

Arbetsmiljö och mångfald i centrum

•

Alla arbetar med utgångspunkt i
den hälsofrämjande personalpoli-

Konkurrenskraftig personalpolitik

•

En gemensam medarbetarunderökning genomförs. 80 % av
medarbetarna skall känna sig
nöjda med sin delaktighet och sitt
inflytande 2010-12-31.
Personalpolitiken skall genomsyras av medarbetarnas delaktighet,
och möjlighet till inflytande.
80 % av medarbetarna skall anse
att lön kombinerat med attraktiva
förmåner är viktiga konkurrens
medel 2010-12-31.
Frisktalet ökar jämfört med föregående år med 2 procentenheter.

•

•

Vi har en god ekonomisk hushållning som skapar utrymme för utveckling.

Nämnder/styrelser skall samverka i frågor som berör flera verksamhetsområden.
Alla verksamheter och bolag arbetar i den gemensamma verksamhetsplaneringsprocessen.
Alla förvaltningar redovisar de
underlag som kråvs för gemensam resursfördelning.
Alla förvaltningaribolag skall
utarbeta servicedeklarationer.

Gemensamt resursfördelningssystem

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare

Ekonomi:

Alla kommunala verksamheter
verksamhetsplanerar med utgångspunkt från FÖP.
Ett gemensamt planeringsunderlag skall gälla för all strategisk
planering.

Strategiskt planeringsarbete

Budget i balans
Strukturanpassning
Resursfördelningssystem

•

Antalet anställda skall anpassas
till befolkningsutvecklingen.
Täckningsgraden på den skatteflnansierade verksamheten ska
öka.
Sjuktatet minskar med 2 procentenheter jämfört med föregående
år.

•

Kommunfullmäktiges

beslut 2009-05-11

Strategiskt mål:
Det goda samhället
Tillgänglighet på medborgarnas villkor
Omvärldsanalys:
Gällivare konununs utveckling och tillväxt beror i hög grad på
om medborgarna i kommunen är nöjda med att leva och bo i
kommunen. Gällivare kommun befinner sig i en situation där
befolkningsminskningen är stor samtidigt som det är fler som
väljer att flytta från kommunen än de som flyttar in till kommunen. De senaste tio åren har vi tappat 12 % av befolkningen
2008 så minskade vi befolkningen med —157personer. Samtidigt så har vi en åldrande befolkning som kommer att innebära
konsekvenser på de kommunala verksamheterna.
För att Gällivare skaft bli en vinnare i den starka konkurrensen
med övriga landet så krävs det att Gällivare upplevs som:
•
•
•
•

Framgångsfaktorer:
Framgångsrikt folkbilsoarbete
Att vi skall öka vårt hälsotal i vårlcommun är
av yttersta vikt för att våra medborgare skall
må bra. Arbete med att förbåttra hålsan handlar om många olika faktorer som påverkar
varandra. Vi skall arbeta med de olika faktorema utifrån ett helhetsperspektiv. Kommunen
har utarbetat ett alkohol- och drogpolitisIct
program som är grunden för de förebyggande
insatser som görs. Vi arbetar också i enlighet
med det nationella folkhälsopolitiska progmmmet som styr vårt lokala folkhålsoarbete. Uppdraget för vårt loka/a arbete skall tydliggöras
och det arbete som sker tillsammans med extema parter skall utgå från uppdraget

24-timmars kommunen

Intressant att leva och bo i
Arbeta, starta eget och driva förelag i
Studera och vidareutvecklas i
Flytta till, besöka och semestra i

Därför att det viktigt att bedriva den kommunala verksamheten
med hög kvalitet. Att vi ger medborgarna möjlighet till delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen är en förutsättning. Kraven från medborgarna kommer att öka och vi vill att
möjligheterna till dialog och samarbete skall bedrivas tillsammans med medborgarna. Kommunen är inne i en stor samhälls
omvand/ing och det är av stor betydelse att vi tillgodoser våra
medborgares behov på bästa sätt.
Gällivare upplevs som en trygg plats att leva och bo i enligt de
medborgamndersökningar som gjorts. Att medborgarna känner
sig trygga i vår kommun är en förftsättning för att kunna skapa
det goda samhället. Att känna sig delaktig påverkar hur människor mår psykiskt och fysiskt och därför är det viktigt att vi
kontinuerligt utveck/ar och arbetar med att öka medborgamas
infiytande och möjligheten till delaktighet. 1 några undersökningar har Gällivare ratt kritik för att tillgängligheten inte varit
optimal, för lite information och svårt att hitta, långa väntetider
i växel etc.
Hälsan består av många faktorer såsom träning, friluftsliv, kulturutbud, föreningsliv, det sociala nätverket, tillgång till grönområden m.m. Den kraftiga ökningen av alkoholkonsumtionen
i landet sårskilt bland unga och kvinnor är en viktig fråga att
arbeta med.
För att Gällivare skall bli attraktivt för de boende och de besökande så är livsmiljön viktig. V i har stora naturresurser som
vi skall förvalta på bästa sätt. Vi har höga utsläpp av koldioxid
främst beroende på vår basindustri och det är viktigt att hitta
nya lösningar för att skapa ett hållbart samhälle.
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24-timmars kommunen år en strategi för att
öka tillgängligheten till kommunal informahon och service för medborgama. Att arbeta
med att utveckla e-gänster och utveckla Gällivares plats på Internet är ett pågående arbete.

Medborgarnas delaktigbet
Kommunblad och populärutgåva av budgeten
skall utarbetas i syfte att infomma rnedborgarna om den kommunala service och gänster
som erbjuds. Ambitionen att utaxbeta servicedeklarationer så att vi medvetandegör vad den
service kommunen erbjuder innehåller och
vad de kan förvånta sig av den.
Aktuell information på hemsidan som
kontinuerligt utvärderas arbetar vi med kontinuerligt och vi skall bli bättre på den externa
informationen ute på nätet

Högt miljåmedvetande
Vi står mitt i en stor sarnhällsomvandling, för
att bygga vårt nya samhålle måste vi planera
utifrån ett miljötänkande. Vi måste hitta alternativa lösningar på energikonsumtion, planera
vägar och grönområden med ett långsiktigt
perspektiv. Hitta nya lösningar på återvinning
och avfallshantering och försöka skapa Vösningar som har så lite påverkan på klimatet
som möj/igt.

Kommunfullmäktiges

beslut 2009-05-11

Strategiskt mål:

Framgångsfaktorer:

Attraktiv kommun med en positiv befolkningssammansättning

Skapa planeringsförutsättningar
ett attraktivt samhälle
Forum for dialog

Strategisk samhällsplanering

För att kommunen skall kunna tillgodose medborgarna en god livsmiljö, bra boståder, ett
rikt kultur och fritidsliv och attrahera nyinflyttare så år en av förutsättningarna att planem i
samverkan med medborgare, näringstiv och
övriga intressenter. Detta gör vi idag genom
den fördjupande översiktsplanen, F051P
och via
malmfältsgmppen dår kommunledning, gmvnäring och regering medverkar. Framöver år
det viktigt att skapa nya mötesplatser och fomm för dialog mellan gruvnking - kommunen
—medborgarna för att tillsunnums bygga det
attraktiva Gällivare.

ilkad samverkan mellan kommun och näringsliv
Omvärldsanalys:
Tillväxt och utveckling skapar förutsättningar för en plats att
vara attraktiv. Gällivare beflnner sig i malmfältsregionen som
har präglats av expansiva industrisatsning de senaste åren.
Gnivnäringens påverkan på Malmberget är den enskilt största
påverkande faktorn under kommande planeringsperiod. Det är
av största vikt att vi tillgodoser medborgarnas hälsa och trivsel
i Malmberget och för medborgarna i hela kommunen. Vi behöver skapa gemensamma planeringsförutsättningar så att framtida behov och krav som samhällsomvandlingen innebär kan
hanteras rätt.
Vi vet att kultur- och upplevelseindustrins betydelse för p/atsers attraktivitet och status är viktig. Marknadsföring och bra
information är en av hörnpelarna för att positionera sig i landet
och i världen. Att öka delaktigheten genom en offensiv marknadsföring för medborgarna kan bidra till ökad trivsel, minskad
utflyttning och öka nyinflyttning till kommunen.
Kommunen skall arbeta med att i dialog och samverkan med
externa parter arbeta för att medborgarna trots samhällsomvandlingen mår bra, kan utvecklas och har möjligheter till arbete och utbildning.
Kommunen stöttar ett differentierat näringsliv och ger möjligheter till nya företag att etablera sig i kommunen. Vi tillgodoser deras behov på bästa möjliga sätt genom en systematisk och
rationell samhällsplanering. Vi behöver ett differentierat näringsliv för att skapa arbetstillfållen i andra branscher utäver de
som finns inom basnäringen.
Att kommunen har rätt bemötande, rätt rådgivning, rätt kompetens och förenk/ade rutiner skapar ett förtroende hos näringstiv
och medborgare. Att vi arbetar med att förenkla och kvalitetssäkra våra rutiner, ge rätt rådgivning, att vi har rätt kompetens
på rätt plats bidrar alla till en positivare attityd till kommunen.
Vi skall utvårdera medborgarnas, näringslivets och andra samverkanspartners upplevelse av kommunens förhållningssätt.
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Marknadsföring
tiva attityder

for

för att skapa posi-

Samhällsomvandlingen som pågår harvkkt
intresse runt om i vårlden och ett projekt pågår, City- Move, som har mtresserat arkitekter
och samhållsplanerare runt om i vårlden Vi
skall spetsa till vår marlmadsföring både inom
kommunen men också utanför kommungrånserna. Ett arbete kring attitydförändring både
gällande vår egen bild av Giillivare och bilden
utanför Gällivare måste föntärkas.

Tydlig ansvarsfördelning
Vi skatt arbeta med att förenkla nitiner och
utveckla vår service så att vi har rätt kompetens och rätt bemötande i alla situationer. Vi
skall stråva efter att alla samverkansparter och
medborgare år nöjda med kommunens bemötande och konaktens.

Kommunfullmäktiges

beslut 2009-05-11

Strategiskt mål:

Framgångsfaktorer:

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare

Arbetsmiljö och mångfald i centrum

Omvärldsanalys:

11

•1

Den globala lågkonjunkturen och finanskrisen påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden. 1 Gällivare kommun så var arbetslösheten i mars 2009 4,2 %. Sysselsättningen kommer troligen
att minska ännu mer under 2009 och 2010 och således kommer
arbetslösheten att stiga. Detta ger effekt på kommunen genom
att kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder troligen kommer att
öka under perioden.
Arbetsmarknaden är i ständig förändring, vissa av branscherna
har brist på arbetskraft medan andra har överskott på arbetskraft. Inom de kommande fem åren så kommer kommunen att
ha behov av nyanställningar främst inom vård och omsorg. För
att stå som vinnare i konkurrensen om arbetskraften med övriga kommuner i landet så är det viktigt att kommunen är en attraktiv arbetsplats. Att vi arbetar med att höja statusen på de
kommunala yrkeskategorier som vi har, att vi ger möj/igheter
till vidareutbildningar och kompetenshöjande åtgärder. Att vi
arbetar kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor i fokus.
Vår personalpolitik skall präglas av medarbetamas delaktighet
och intlytande över sitt arbete och pä arbetsplatsen. Känner sig
medarbetarna de/aktiga och har möjligheter att utöva inflytande
så ökar trivseln på arbetspIatsen och således känner sig fier
nöjda med sitt arbete och sin insats.
Ambitionen är också att vi skall arbeta med att höja kunskapsnivån/ den teoretiska nivån hos våra medarbetare,

Hålsofrämjande personalpolicy styr arbetet
med arbetsmiljö och mångfald. Arbetet
med att revidera/uppdatera arbetsmiljöplanen och mångfaldsplanen skall pågå under
perioden.
Vi skall arbeta med medarbetarundersökningar i syfte att kunna se vilka områden
som kommunen behöver bli båttre på och
behöver prioritera i kommande arbeten.
Vi skall arbeta ffir att frisktalet hos våra
medarbetare ska/1öka med 2 procentenheter jämfört med 2009.

Konkurrenskraftig
tik

personalpoli-

En tydlig och uttalad personalpolitik bör
utarbetas och kommuniceras till alla medarbetare.
FAS- avtalet skall införas i kommunen som
skall öka medarbetardelaktigheten och inflytandet på arbetsplatsen.
Möjligheter till friskvård och tråning erbjuds.

Kommunen skall vårda de medarbetare vi har idag . Få dem att
Vi skall utarbeta en chefspolicy, en lönepokänna trivsel, glädje och engagemang i sitt arbete och ges möj- . licy och en pensionspolicy under perioden.
ligheter till utveckling. Att vi skall se till att använda den kompetens vi har på rätt sätt och på rätt ställe är en utmaning för
Personal och kompetensförsörjningsplanen
kommunen som arbetsgivare.
skall tala om vilka kompetenser vi behöver

i framtiden och vad vi gör av den kompetens vi har i organisationen som inte behövs
längre.
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Kommunfullmäktiges

beslut 2009-05-11

Stratediskt mål:

Framgåndsfaktorer:

Kvalitetssäkra
ningar

Koneerntänk

service utan reala kostnadsök-

Omvärldsanalys:
Med minskade ekonomiska resurser p g a befolkningsminskningen, fårre elever och ökat antal äldre, mindre skatteunderlag, minskade statsbidrag och lågkonjunktur så befinner kommunerna sig i en besvärlig situation.
Kommunen skall klara av att leverera service till lika hög kvalitet som innan samtidigt som sparåtgärder måste vidtagas. Den
största kostnaden för konmiunen är personalkostnaderna, därfor är det ytterst viktigt att vi analyserar vårt egna, interna arbetssätt och hur vi använder våra resurser både personella och
ekonomiska resurser.

Alla förvaltningar och verksamheter skall se
kommunen som en gemensam koneern. Det år
viktigt att få den samsynen för att kunna utveckla verksamheter medan andra verksamheter kanske måste avveeldas.

Långsiktighet i verksamhetsplaneringen
Vi arbetar enligt antagen styrrnodell, balanse-

rad styrning med styrIcortsom verktyg. Al/a
verksamheter och bolag skall arbeta j den utarbetade gemensamma verksamhetsplaneringsprOeeSSen.
VI skall genomföra årlig scenarioplanering.

Hunduppdraget för kommunen är att enligt lag bedriva kämverksamheterna vård, skola och omsorg med god kvalitet. Vi
skall också kvalitetssäkra verksamheten så att vi uppfMler lagar
och förordningar som styr vår verksamhet och se till att våra
brukare rar rätt och god service.
Utöver detta så erbjuder vi annan verksamhet som är frivillig
men ända har stor betydelse för medborgarnas trivsel och livskvalitet, verksamhet såsom fritidsanläggningar, parker och
grönområden, kulturaktiviteter m.m.
Att ha ett gemensamt koncemtänkande är viktigt för kommunen. Om behoven minskar inom en förvaltning och en annan
förvaltning har ökade behov så måste orsaken analyseras. Utifrån analysen så görs resursfördelningen utifrån ett helhetstänkande. Det handlar om att vi skall bestämma vilka verksamheter vi skall bedriva, hur de skall bedrivas, med vilken kvalitet
och därefter hur resursfördelning skall ske med utgångspunkt
från behoven.
Att ha en gemensam verksamhetsplanering och verksamhetsstyrning är en fömtsättning för att sortera vad- och hur- frågorna. Många kommuner arbetar med balanserad styrning och
styrkan med modellen är att vi styr med fler perspektiv än endast det ekonomiska perspektivet, ekonomiska mått är ett resultat av igår, vi arbetar för att ra in nutids och framtidsperspektiv
i styrning och ledning för att skapa framförhållning och långsiktighet i alla verksamheter.
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Alla skall arbeta enligt budgetprocessen, kommunplanprocessen och styrkortsprobessen som
vi bygger ihop till en gemensani proccss.
Styrkorts-, budget- och planstruktumn hånger
samman och byggs de ihop bll en Process så
blir det lått för alla att förstå den röda tråden
mellan dem

Gemensamt resurstördelningssystem
Koncernens resurser följer behoven i det gemensamma utarbetade resursfönlelningssystemet.
Alla förvaltningar och bolag skall utarbeta
servicedeldarationer i sytte att tydhggöra innehållet på de gånster och den service som vi
tillhandahåller våra brukare och medborgare.

kommunfullmäktiges

Strategiskt

beslut 2009-05-11

mal:

Framgånestaktoren
Vi har en god ekonomisk
utrymme för utveckling

hushållning

som skapar

Budget i balans

Omvärldsanabs:
Sysselsänningen påverkar Gällhare kommuns ekonorni. Minskar sysselsättningen pherkar detta skaneintäkterna som därmed eckså minskar och till detta ska läggas att vi kommer an få
fortsatta kostnadsökningar under hela planperioden. I budgetpropositionen 2009 finns hsatta medel för psykiatrin och propositionen innehaller också en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna Detta ar positox för kommunen efiersom en av
våra största kostnader år personal. Någon höjning av det generella statsbidraget finns inte vilket medför an bidraget totalt seu
minskar. En parlamentansk kommitte arbetar med de statliga
skatteutjärnningssystemen (kostnads- och inkommunämning).
För Gällivare kommun är båda systemen viktiga..
tigkonjunkruren påverkar Gällivare också på andra sätt. Kostnaderna för arbetsmarknadsåteårder. vuxenutbildnine och försönningsstöd kan antas öka 1detta sammanhane kan också de
allmänna försämringanu i socialförsäkringssystemen komma
an påverka kommunernas kostnader. Redan idag vet vi att en
av de stora arbetsgivarna "flaggar för" an inga semestervikarier
ska tas in under sommarmånaderna. Flera foretag har eller planerar an vanda personal för kortare eller långre tid. ökar inte
efterfrågan finns en uppenbar risk att verksamheter. tillfälligt
drar ned eller försvinner helt. Arbetslösheten kommer därför att
öka. Gallivare kommun hade 2008 ett positivt ekonomiskt resultat (-23.3 Mkr). De kommande åren ser riktigt dystra ut där
kommunen kommer få svårigheter att klara budget i balans.
Skatte- och bidragsintäkterna minskar under 2009-2011 för att
sedan öka något fr o m 2012 medan nenokostnaderna ökar för
vane år. Kommunens soliditet och finansnetto är dock god
vilket bl a pherkas a den laga uppläningen. Kommunen har
idag endast 30 Mkr kvar i laneskuld vilket år en av flera viktiga
förutsättningar för att klara den ansträngda ekonomiska situationen. Soliditeten inkl ansvarsförbindelser (pensionsskuld)
kommer, med kommunstyrelsens förslag till budgetramar, att
utvecklas svagt, med mindre rörelser upp och ned, fram till
2012. Detta beror delvis på en minskning av eget kapital och
ökade pensionsskulder. När det gäller pensionsskulden kommer kommunen att titta på olika losningar för framtiden.
Inflationstakten kommer att vara betydligt lägre 2009 till 2012
och det påverkar riksbankens styrränta som senast Ero m den
22 april 2009 har sänkts rån 1.0 till 0.5 %.
Befolkninesminsknineen. som är ett av kommunens största
problem innebar fortsatta neeatis a komekxenser. Antalet anställda i förhållande till beholen år för höå. vi lieger på I I Ist.
anstallda per 1000 imånare. En rele5ant lokal norm borde ligga
på 92 anställda per 1000 invånare.
Med rådande situation så är det as. yttersta vikt att vi hushåller
och använder resurserna ratt, både de ekonomiska och personella. så att trots det kan frieöra resurser för uheckline.
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Budget i balans innebår att
Nämnderna skaIl omprioritera inom ram och
utgår fnin an medel går före
De skall arbeta nsed att utveckla prognossystemet, Anta/et anstållda skall ammsas tfil befo/kningsutvecklingen, och sjuktalen skall
minska med 2 procentenheter jämfört med
Reegående k.

Finansiaa

aull:

Ek000min skall minst sn ett resuhat eskl.
avstrivning pandonakeldökning som tkkez
avsånning ttll framtida pensioner, amortaing
av låneskuld med minst 5% årligen, finansiering av investeringar skall över tiden ske med
epa medel och at offekdrad utdebitaing av
konnnunalskatt unda planaingsperioden.

Strategiskt planerisparbete
Vi skall arbetaadigt
gemensam pkneringsprocess, den innehåller.Rdjande delar på
strategisk nivk styrkcetmrocess, kommunplanprocess och budgetprocess.
Arlig scenarioplantring skall poomforas i
syfie att miontera strategiska områden. Ditrefter tualbetar fullmäktige
som gäller
för alla. Detta arbete utgör
för budgetprocessen och kommunplanprocessen som
sedan tar vid.
Styrkorten skall innehålla följande perspektiv:
Medborgare, Tilhtt & utveckling, Medarbetare, Intern effektivitet och Ekonomi Strategier, mål och mått utarbetas av alla nämnder och
bolag i styrkort Dessa följs upp kligen och
redovisas för fullmatige. Mått och nyckehal
skall mätas och redovisas tillsammans med
styrkorten.

Strukturanpassning
Vi måste arbeta med att anpassa strukturen till
behoven. Vi fk minskade behov fråmst inom
barnomsorg och skola framöver, viIket innebår
att vi måste skapa system för att kunna anpassa strukturer, omfördela och omprioritera
inom koncernen för att använda resurserna där
de gör mest nytta.

Resunfördelningssystem
Vi skal/ arbeta fram ett gemensamt restusfördelningssystem som skall van flexibelt och
följa behoven i koncernen. Förvaltningarna
skall arbeta med systanet i sin resursplanering.

St r rocessen 2009
Jan
Dec

Feb

Nov

Gemensamma underlag
Mars

Delårsrapport
Förvaltningar arbetar

far4/

Utvärdering & utveckling

April

kande till ks

Årsredovisning

Okt
Politiska beslut
Maj

Sept

,

Aug
nämndsplan och Btö

Styrkort BSC Nämnd + Budget +

Juni
Juli

epualgi--»

Styrkort BSC KF + budgetramar

•
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beslut 2009-05-11

Dokument som otarbetas:
Ånredovisoing

Seenariodagar

Årsedovisningen år den offendiga
presentationen av hela kommunkoncernens verksamhet och resultat
för foregående år.
Syfte: Denna dag dagar skall visa olika scenarios vågval för •
.
Ansvang för upprånande: Komkommunen. Under dessa dagar skall politiken utifrån den
helhetsbild som prognoser. omvärldcanalys och jämforelser munstyrelsen
ger prioritera strategiska satsningsområden för kommande
Ansvarig för utfomming: Ekonomienheten
år, prioriteringar som skall utgöra budgetdirektiv och forma Mottagare: Interna ach externa intresserade.
det övergripande strategiska styrkortet for kommunkoncer- ' Ansvarig thr layout: Utvecklingsenheten
, nen.
Ttdplan: Presenteras i April.
Ansvar Kommunstyrelsen
Offendiggörs på webben och intranitet.
: Ansvar air genomförande: Kommunchef
! Dokument som skall presenteras: GPF
Omvärldsanalys, Förvaltningsinformation/
I verksamhetsinformation.
; Tid: Genomförs under januari/februari mänad.
Deltagare: Kommunfullmäktige

Budgetdialog
Syfie: Nämnderna presenterar budgerförslagen för komm unst yrelsen.
Ansvar Respektive nämndsordförande- förvaltningsehef
Tid: Genomförs under februari månad.

GPF
Gemensamma planeringsförutsättningar år ett dokument som fiumerar som planeringsunderlag/
jåmförelseunderlag ffx politiken vid keis
bötjan.
Ansvarig för upprittande: Kommtmchef .
Ansvarig för insamling: kommunkdningskontoret
Ågare: Kommunstymben
Mottagare: Kommunfidlnullsige
Tidplan: Prearnteras i febtuari

:Styrkort
—

Uffiderlag för Koann '»nskitlå
Kommunplan
Syfte Att utarbeta kommunens strateenka plan för kommande treårspenod Att kommunfullmäkuge utarbetar sat
strategiska styrkort com år en del av kommunplanen. Att
budgetdirektnen formas från styTkorten och ligger med
den gemensamma planen.
Anss ar. Korranunfullmäktige
Anssar tör upprättande. Kommunchef
Ted Underlae presenteras under apnl och 1214) månad
Den strategicka Kommunplanen till beslut nosember månad

Nämndsplan och styrkort
Nämnderna utarbetar stvrkort utifrån kornmunfullmäktiees
styrkort. Styrkortet innehåller vision, verksamhetside, perspektn. strategier. mål och mått. Styrkortet år en del as
nämndsplanen som samtliea nämnder skall utarbeta.
nämndsplanen ingår: Kf:s styrkort, nämndens styrkort,
serksamhetsbeskrivning, uppdrag och aasvar, nämndens
resurser samt nämndens utvecklingsområden for kommande år.
Ansvarig: Nämndsordforande + förvaltningschef
Tid: Stan Augusti Genomfört Oktober.
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Utarbetas först av fiellmäktige,se• dan styr fullmatiges stydart
Mmodernas och bolagens arbete med sina
egns sIrkanAnsvarig för genomförande: Kommtmchef
Tidplan: Fullmäktige marbetar san stydort
under kvartal 1 Rerkonumuide k. Warmderna startar i augusti månad. Samtfiga stydnxt
skall vara Mara under septembedoktober
månad

Kommunplan
Kommunplanen år komnamens
strategiska plan för k001111•MC lift år. Underlaget som fir en start med an kenta kommenplanen utarbetas Vorst Kommunplanen
kf:s styrkort, budget, ainmdsplaner
med styrkort, organisationsbeskrivoing och
stynnodell.
Ansvarig fx upprättande: Kommunabid,
kommunchef
Ansvarig för utformning: KLIC

Delirsrapport (redovisas
efter 8 min)
Ax en oversiktlig redovisaing för utvecklingen sedan föregående år.
Ansvarig för upprättande: Kommunstyrelsen
Ansvarig för utformning: Ekonomienheten
Mottagare: Kommunstyrelsen och kommun-
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Ekonomi
Strategft
Kommunens ekonomi skall präglas av god ekonomisk hushållning som skaparutrynune för utveckling
Verksamhetsmål för God ekonomisk hushållning
•
•
•

Antalet anställda skalI anpassastill befolkningsutvecklingen.
Täclmingsgradenpå den skattefinansieradeverksamhetenska öka.
Sjuktalet minskar med 2 procentenheterjämfört med föregåendeår.

Budgetlörutsåttningar
Ekonomin skall vara i balans och minst lämna ett resultat exklusive avskrivning och pensionsskuldökning
som täcker
Avsättning till framtida pensioner enligt "Placeringspolicy för förvaltning av likvida medel avsattaför
framtida pensionsutbetalångar".
Amortering av låneskuldenmed ca 5 % årligen
Finansieringenav investeringar skall över tiden ske med egna medel.
Oförändrad utdebitering av kommunalskatt under planeringsperioden2010-2012.

1. Ekonomiska resultat
I. 1 Kommunens resultat år 2008
Resultatetför år 2008uppgår till 23,3 Mkr ( 23,3Mkr exklusive extraordinäraposter). Resultatetär 18,2
Mkr bättre än unpmngligen budgeterat. Det innebär att kommunen för år 2008klarar kommunallagens
balanskrav. Det är sjunde året i rad som detta mål uppnås.
1.2 Nåmndernas resultat är 2008
De samladeöverskotten inom nämnderna,inklusive afrarsverksamheten,svarar för ca 3,4Mkr av resultatet. Detta motsvarar en avvikelse mot budget på ca 0,4%.

Den största positiva avvikelsen svarar KS för med +3,6 Mkr eller ca 3,7%.
Aven Soc hade en positiv avvikelse med + 3,7 Mkr eller ca 1,0 % båttre än budget
BUoK- nämndensvarar för -2,2 Mkr eller en negativ avvikelse på ca -0,6 % jämfört med budget.
Kommunstyrelsens beslut om överföring av överskott inom 2008års driftbudget till år 2009uppgår till ca
1,5Mkr, av ett totalt "överskott" i verksamheterna(exklusive affersverksamheten)på ca 5,4Mkr.
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2. Prognoser
2. I. Prognos för kommunens resultat år 2009-2012
Regeringensvårproposition innebär att kommunerna får ett extra statsbidragom 4 900 Mkr för år 2010.
Detta statsbidragbetalasut som en engångsbeloppi december2009. Bidraget är generellt och betalasut
efter antalet innevånareden 1 november 2009. För åren 2011 och 2012 far kommunernaen ökning av det
generella statsbidragetom 3 500 mkr. För Gällivare kommun innebär det art statsbidragenökas med ca 9,7
Mkr 2010. 6.9 Mkr 2011 och 6,8 Mkr 2012.
I Regeringensvårproposition har också en kraftig nedreviderine av skarteunderlagsprognosen
gjorts, och så
också i SKL:s prognos som presenteratsidag den 23 april. SKL:s prognos har använts i beräkningarna.
Regeringenär medveten om hur dagenskrav på balans i budgetenpåverkar kommunsektorn och avser an
inom kort se över om forandringar i balanskravet och andra aktuella redovisningsfrågor bör göras. Regeringen vill bland annat pröva om det går au ge drivkrafter för ekonomiskt sundaoch vålskötta kommuner
eller landsting att sparapengar i goda år för an i viss utstråekning kunna anvåndasunder dåliga år. Detta
ska dock göras utan att ge avkall på kommunallagenskrav om god ekonomisk hushållning.
Med nuvarandeberäkningar, exklusive inflationskompensation utöver löneökningar. skulle resultatet för
åren 2009-2012 uppgå till:
2009 ca - 15,8 Mkr
2010 ca - 21,0 Mkr
2011 ca - 34,7 Mkr
2012 ca - 33,2 Mkr
Eller totalt -104,7 Mkr för åren 2009-2012. Med föreslagnasparåtgärderår 2009 -92,1 Mkr.
För att, med nuvarandeberäkningar, uppnå en budget i balans (0-resultat) , alternativt en resultatnivå som
uppgår till ca 1 % av skatte- och bidragsintäkter ( = ca 9,5-10 Mkr) fr o m år 2010, krävs åtgårder genom
kostnadsminskningar/intäktsökningarså att nettobesparingari verksamheternai förhå/lande till nuvarande
plan uppnåsenligt nedan:

2. 2 Skatteintäkter
Vid oförändrad utdebitering så beräknaskommunens skatte- och statsbidragsinfikter för åren 2009-2012
förändras med:
2009
2010
2011
2012

ca
ca
ca
ca

- 7,9 Mkr
- 0.3 Mkr
- 3,4 Mkr
- 13,1 Mkr

Totalt blir ökningen endast 2,1 Mkr mellan åren 2009-2012 enliet nuvarandeprognos.
2.3 Inflation
Intlationstakt, KPI (konsumentpris index) måter den genomsnittliga kostnadeni konsumentprisledet för en
korg av varor och tjånster som speglar hushållenskonsumtion Riksbankensinflationsmål är 2.0 %. För
kommunens affärsverksamhetmåste specifika index användasför an få en ränvisare uppräkningsprocent.
SKL:s prognos av forändring årsgenomsnittKPI:
2009 0,0 %
2010 0,7 %
2011 1,9 %
2012 2,0 %
Förändring av KPI genomsnitt 2010-2012 1,15 %
För 2008 blev årsgenomsnittetför KPI 3,5 %.
2. 4 Personalkostnader
Utfallet av 2009 års lönerevision uppgår genomsnittligt till en nivåökning om 3,52 %• Detta innebär att
budgetramenfår 2009 uppräknasmed ca 17 mkr, vilket är ca 200 tkr mer än den preliminära kalkylen.
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Med anledning av Konjunkturinstitutets senaste prognos och vårpropositionen har kalkylen för personalkostnadsökningarna för åren 2010-2012 räknats ned så att vi nu har kalkylerat med 2,3 % ökning för 2010
och med 2.5 % vardera för åren 2011-2012.
De samlade lönekostnadsökningarna för åren 2009-2012 uppgår enligt ovanstående beräkningar till totalt
67,5 Mkr.
2.5 Pensionskostnader
Kostnaden för kommunens årliga pensionsutbetalningar kommer under de närmaste 5 åren att förändras
med -0.15 till 8.5 % per år.
2008 22.4
2009 24.3
2010 24,3
2011 24,5
2012 26,0
2013 26,9

Mkr
Mkr
Mkr
Mkr
Mkr
Mkr

Med anledning av ovanstående antaganden om lägre lönekostnadsökningar har även beräkningen av den
årliga kostnaden för utbetalning av den "individuella delen" reviderats. För perioden 2009-2012 innebär
detta att den beräknade kostnaden för individuella delen räknats ned från ca 130,7 mkr til/ 124,5 mkr, dvs.
en minskning med 6,2 mkr.

3. Utvecklingsmedel
Anslaget utvecklingsmedel budgeteras inom kommunstyrelsens budget. Kommunstyrelsen beslutar om
anstag ur denna budgetpost. Anslaget skall primärt användas till utvecklande insatser.
Anslaget som föreslagits av kommunstyrelsen år 1,5 mkr per år för åren 2010-2012.
Regler för användningen av anslaget "reserv för omställningskostnader"
finns i avsnittet "Budgetregler".

inom kommunstyrelsens budget

4. Driftbudgetramar 2010-2012
Kommunstyrelsens förslag till driftbudgetramar, i syfte att uppnå en budget i balans för perioden 20102012 består fönnom av sammanställningen nedan av en reduktion, under hela perioden, av anslagen:
Utvecklingsmedel från 2,5 till 2 mkr per år.
Kommunstyrelsens reserv för omställningskostnader från 2 till 1,5 mks per år.
Personal ut/avveckling från 2 mkr till 1,5 mkr per år.
Kommunfullmäktiges oförutsedda till driftbudgeten från 550 tkr till 400 da per år.

Förslaget till driftbudgetramar nedan innebär ramminskning i förhållande till tidigare plan enligt följande:
Alla belopp i tkr
Nåmnd
2010
2011
Kommunfullmäktige
-100
Överförmyndaren
-100
Service- och tekniknämnden
-5 687
-I 900
Kommunstyrelsen
-2 558
-I 700
Barn, utbildnings- och kulturnämnden
-3 500
-6 100
Socialnämnden
-2 842
-4 300
Övrigt Ks, Kf

-2 150

Ej specificerat per nämnd

-4 200

Summa ramminskning

-21 137

15
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4. 1 Driftbudgetramförslag
SAMMANDRAG

2010-2012

DRIFTBUDGETEN

5. Investeringsbudget

2009 - 2012

2010-2012

Investeringsutrymmet för egenfinansierade investeringar för åren 2010-2012 föresläs uppgä till 40 mkr per
år. Ett högre utrymme kan medges om synnerliga skäl föreligger.
Av nedanstående forslag följer att av den föreslagna totalramen för investeringar på totalt 40 mkr per år
återstår, efter föres/agna ramanslag, 18 mkr per år till övrigt.
Fastigheter
Idrotts- och fritidsanläggningar
VA-verksamhet och VA-nät
Maskiner och fordon

7 mkr
2 mkr
10 mkr
3 mkr

per år
per år
per å.r
per år

Investeringar inom affärsverksamheten VA - och Avfall skall alltid åtföljas av skriftlig kommentar om hur
investeringen kommer att påverka taxan året efter det att investeringen utförts.

6. Resultat-, finansierings— och balansbudget 2009-2012
Se bilaga 1

16

Kommunfullmäktiges

beslut 2009-05-11

Bud etre ler för Gällivare kommun
1. Inledning
Detta dokument är en sammanfattning av de regler och riktlinjer för budget och budgetering som gäller i
Gällivare kommun.
Hänvisning sker i de fall kommunfullmäktige, alternativt kommunstyrelsen, har fastställt reglementen,
riktlinjer etc.
Med nämnd avses i detta dokument även styrelse.

2. Mål och budgetarbete
Med budgetförslaget skall medfölja mål formulerade i styrkort med rnål/mått och nyckeltal för nämnderna.
Målen skal/ vara tydliga och konkreta och ange inriktning/viljeinriktning och prioriteringar, dels för
nämnden totalt och dels för huvudverksamhetsområden inom nämnden. Målen skall vara kopplade till det
strategiska, övergripande styrkortet. Nänmdernas styrkort far ej vara på allt för låg detaljnivå, så att
överskådligheten försvinner och kopplingen mellan nämndernas styrkort och det övergripande styrkortet
inte blir tydligt.
Styrkorten är inriktade på fem perspektiv. Dessa perspektiv skall vara styrande för nämnderna/
förvaltningarna och får verksamheternas målbeskrivning i sin verksamhetsplanering.
Mått dvs. nyckeltal som också skall anges för alla perspektiv fk ej heller bli för deta/jerade eller for många,
så att överskådligheten försvinner. Uppföljningen skall ske i bokslut, och om möjligt i delårsrapport, till
nämnd och till kommunfullmäktige.
2.1 Utgångspunkter för styrkortsarbetet/mälarbetet
De perspektiv som nämnderna skall utgå från är följande:
•

Tillväxt och utveckling

•

Medborgare

•

Medarbetare

•

Intern effektivitet

•

Ekonomi

Varje nämnd utarbetar sitt styrkort utifrån fullmäktiges strategiska styrkort. Förvaltningarna tillsammans
med sina verksamheter/enheter beskriver hur de skall nå mäluppfyllelse. Det skal/ också tydligt beskrivas
vem som har ansvar for uppföljning och rapportering och när i tiden detta skall ske.
2.2 Utvårdering av måluppfyllelse och styrkort
Sker årligen i samband med bokslut, och om möjligt i delårsrapport. Uppföljning sker av respektive nämnd
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Planeringsprocessens årshjul skall beskriva tidplanen för
arbetet med uppföljning och utvärdering.

3. Direktiv och tidplan för budgetarbetet
Kommunfullmäktige fastställer direktiven och tidplanen för kommunfullmäktiges fastställande av
budgeten. I samband med fastställandet av direktiven informeras fullmäktiges ledamöter om den
kommunala ekonomin.
Beslut om tidplan för budget-, boksluts-, utvärderingsarbetet antas av kommunstyrelsen.
Nämnderna arbetar med mål- och ram/budgetförslag för sina respektive verksamheter enligt fastställd
tidplan.
Nämnderna ansvarar för att infonnation utgår till de fackliga organisationerna, enligt MBL § 19, innan
budgetförslaget lämnas till budgetberedningen.
Förhandling med de fackliga organisationerna, enligt MBL I I, skall ske innan kommunstyrelsen lämnar
budgetförslaget för hela kommunen för beslut i kommunfullmäktige.
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Konsekvensbeskrbmingarskall lämnas för åskandenutäver ram, volym-/verksamhetsförändringaroch för
besparingsförslag.
3.1 Budgetberedningens sammansåttning
Budgetberedningenbestår av kommunstyrelsensarbetsutskott och, under de inledande genomgångamaav
nämndernasbudgetäskanden,som adjungeradeövriga KS-ledamäter samt nänmdsordföranden.Syftet med
nämndsordförandenasdeltagandeår att förstärka ansvarstagandetför kommunensekonomi samt att ge
nämndernaen djupare och bredare information om kommunensekonomi.

4. Driftbudget
4.1 Anslagsbindning
Komniunfullmäktige fastställer driftbudget per nämnd - rambudget.
Respektive nämnd fördelar sedandriftbudgeten - utifrån av fullmäktige fastställda mål - på respektive
delverksamhetinom sitt verksamhetsområde.Nämnderna skall vid fördelning av driftbudget redovisa vilka
medel som har avsattstill nämndensförfogande. Omfördelning av budgetanslaginom nåmnd beslutasav
nämnd alternativt enligt respektive nämnds delegationsordning.
Omfördelning av budgetanslagmellan nämndistyrelse,p g a organisatoriska förändringar där ändamåletför
anslagetoch servicegradenej förändras,beslutas av kommunstyrelsen,enligt kommunstyrelsens
reglemente.
4.2 Driftbudgetuppffiljning samt delårsbokslut
Nämndernastyrelserna ansvararför den löpande budget- och verksamhetsuppföljningenunder året.
Ekonomisk uppföljning (behöver ej ha behandlatsav nämnd) samt prognos för ket presenterasmånatligen
av förvaltningschef inför kommunstyrelsen,uppföljningen delges kommunfullmaktige.
Delårsbokslut upprättasper augusti månadoch behandlasav kommunstyrelsen senastunder oktober månad
och delges kommunfullmäktige.

5. Taxor och avgifter
Förslag ps,
och motiv for, revideradetaxor och avgifter lämnasi budgetffirslagen.Samtliga taxor skall behandlasi
respcktive nämnd.Alla taxor, även offleandradeskall inlämnastill budgetberedningen.

5.1 Skattefinansierad verksamhet
Taxor och avgitler skall, i möjligaste mån, anpassastill kommunens kostnadsutveckling inom
skattefinansieradeområden.
5.2 Affirsverksamhet —Taxefinanskrad verksamhet
Taxor och avgifter skall helt finansiera affårsverksamhetenskosmader.Samtidigt ska alla möjligheter till
rationaliseringar och produktivitetsökningar genom metodutveckling tas tillvara i syfte att hMla låga
självkostnader och konkurrenskraftiga avgifter.
Med hänsyn till aft antalet aktörer avseendeomhändertagandeav företagsavfall ökat kräver arbetet idag
större möjligheter att anpassataxan utifrån olika situationer. Service- och tekniknämnden ges delegation att
fatta beslut om avtal avseendelägre mottagningsavgift i konkurrenssyfte.

6. Volymförändringar
Det åligger samtliga nämnderistyrelseratt för hela planperioden redovisa eventuella minskade
budgetrambehovutifrån minskad efterfrågan, t e x som följd av demografiska förändringar. För den
håndelsenämnd erhållit anslag för täckandeav visst behov och behovet visar sig understiga anslaget
ansvararnämnden för att återredovisadetta till kommunfullmäktige.
Äskande om verksamhets-/volymökningar skaft motiveras utifrån huruvida de är lagstyrda förändringar
eller om de är önskemål om ökningar av andra skål samt vilka möjligheter som finns att finansiera dessa
inom ramen för den budgetram nämnden har idag.
Arnbitionshöjningar inom utrymme som skapassom följd av minskad efterfrågan inom andra områden
skall beslutasav kommunfullmäktige.
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7. Lokalplanering
Kommunens lokalstyrgrupp skall löpande arbeta med de strategiska lokalfrågorna. Samtliga lokalftågor
skall passeralokalstyrgruppen för beredning innan dessabehandlasi budgetberedningen.I uppdraget för
lokalstyrgruppen ingår att ta fram planer för den långsiktiga lokalanvändningen liksom för lokalavveckfing. Dessaplaner liksom de ekonomiska konsekvensernaav dem skall redovisasför kommunstyrelsen.

8. Affärsverksamhet
De taxeftnansieradeverksamheterna,f n VA och avfallshantering, redovisas separatvid sidan om
Service- och tekniknämndensramar.
över- och underskon inom dessaverksamheterskall ej blandas med den skattefmansieradeverksamheten.

9. Budgetansvar
Medel går före mål.
Varje nänmd ansvarartotalt för sin budget inför fullmäktige.
/nom varje nämnd följer ansvaretsedanorganisation och delegationsordning.
1 håndelseav betydandebudgetavvikelse, där nämnd inte bedömer sig själv klara av att åtgårda avvikelsen, är nämndenskyldig att snarasttill kommunstyrelsen anmåla skålet till och omfattningen avvikelsen samt föreslå åtgärder, alternativt begäratilläggsbudget.
9.1 Riktlinjer för användning av medel för omställningskostnader
Då kommunfullmäktige i budget anvisat medel till kommunstyrelsensförfogande för täckandeav
omställningskostnadergäller att:
Kommunstyrelsen beslutar om anvåndning enligt följande kriterier:
- Kostnader för t ex f/yttning av en verksamhettill ett för kommunen billigare alternativ än idag. I första
hand till anläggningar inom kommunkoncernen.
- Lönsamma investeringar som medlar minskade driftkostnader i form av personal,material och lokaler.
- Kostnader far personalavveckling som innebår indragning av tjånster.
- Kostnader i sambandmed organisationsförändringar(personalomsänningdär extrakostnad för
introduktionibredvidgång etc. temporäft erfordras.
- Kostnader för lokaler som lämnas. En förutsättning för att omställningsmedel skall kunna anvisasär att
de lokaler som låmnas år uthymingsbara, säljbara eller kan avvecklas inan att detta påverkar kvarvarandeverksamhet.
Då medel för omställningskostnaderäskastill lokalavveckling ska/I, i samverkanmed fastighetsförvaltaren, en plan presenterasdär det framgår för hur lång tid medelsbehovetvåntas vara. Fastighetsförvaltaren skall också presenteraförslag på hur lämnade lokaler skall avvecklas/alternativanvändas
samt beräknadekostnader för åtgärderna.
9.2 över-/underskott vid verksamhetsårets slut
Nämndernakan, om synnerliga skäl föreligger, i sambandmed bokslutet föreslå att överföring av överoch underskott till nästkommandebudgetår får ske. Förslagen till överföring skall vara väl motiverade
och en rimlighetsbedönming skall vara gjord.
För överskott upp till 500 000 kr kan överföring till investeringsbudgetenmedges,efter förslag från
nämnd, i enlighet med kommunstyrelsensreglemente.
Kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med kommunstyrelsensreglementeom överföring av överoch underskott inom drifibudgeten, samt om kompletteringsbudgeteringav avvikelser inom
investeringsbudgetentill nästkornmandebudgetår.
Kommunstyrelsens beslut skall delges kommunftillmäktige.
överskon inom den taxefinansieradeaffärsverksamhetenskall skuldfaras i balansrakningen,och påverkar dänned inte kommunens resultat (beträffande underskott år läget ännu oklart, rekommendation
väntas komma).
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10. Driftprojekt —överföring av medel mellan budgetår
Överskott avseendeobjekt/projekt inom driftbudgeten kan överföras från ett budgetår till nästaunder förutsättning att objek-ten/projekten är beslutadeav kommun-fullmäktige/ kommunstyrelsen.Dessaprojekt
redovisas separatutanför nämndernasdriftbudgetramar.
Finns ej beslut i fullmäktige skall projekten rymmas inom nänmdernasbefintliga driftbudgetramar och
överföring medgesendast om driftbudgeten för nämndentotalt redovisar överskott. Överföringen
beslutasav kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsensreglemente.
10.1 TilInggsanslag (TA)
Förslag från nämnd beträffande tilläggsanslag skall åtföljas av förslag på finansiering inom nämndens
budget alternativt av en konsekvensbeskrivningav vad som händer om tilläggsanslagej beviljas.
10.2 Interna avgifterflärdelningar
Införande av interna avgifter skall ske genom omfördelning av budgetramar mellan olika nämnder.
Detta gäller åven avgiftshöjningar och -sänlmingar, som ej beror på egna kost-nadsökningar/-minskningar.
Interna avgiftedfördelningar får ej räknas som besparing, då de faktiskt drabbar annan nämnd och ej
genererarverklig besparing för kommunen.
10.3 Kapitalkostnader
Kapitalkostnadernaingår i driftbudgeten men räknas ej in i nämndernasdriftbudgetramar.
Kapitalkostnadernaanvändsi kalkyler och vid beråkning av självkostnader vid prissättomg. Observera
dock att dessai många fall skall redovisasvid kostnadsjämförelsermed andra kommuner, vid
statistik lämnandetill SCB, Kommunförbundet etc.
Inom afiårsverksamheteningår kapitalkostnadernai "ramarria"
(ramen = 0).

11 Investeringsbudgeten
11.1 Anslagsbindning
Kommunfullmäktige fastställer budgetanslagper objekt, förutom inom de områden som tilldelats
ramanslag.
Omfördelning av anslag från tidigare beslutadetill nya objekt får göras med upp till 500 000 kr per nytt
objekt och beslutasav kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsensreglemenue.Övriga omfördelningar,
förutom de områden som tilldelats ramanslag,beslutasav kommunfullmäktige.
Omfördelning av anslag, upp till 500 000 kr, från driftbudgeten till investeringsbudgetenbeslutasav
kommunstyrelsen.Omfördelningar överstigande 500 000 kr beslutasav kommunfullmäktige.
11.2 Investeringsbudget
Utgångspunktenför investeringsbudgetåskandenskall vara au tillgodose kommunens
reinvesteringsbehovi befintlig struktur. Hårvid skall sårskilt iakttas stor återhållsamhetbeträffande
reinvesteringar i struktur som kan förvantas avveckIaspga. minskad efterfrågan etc.
Detaljbeslut avseendeinvesteringar inom ramanslagentas av Service- och tekniknämnden och delges
Kornrnunfullmäktige.
Beslut om investeringar ur eventuell investeringsreservunder löpande budgetår tas av kommunstyrelsen
och delges kommunfullmäktige.
11.3 Budgetansvar
Vade nämnd ansvararför sina respektive objekt inför fullmäktige.
Ansvarsfördelning nämndiförvaltning - Service- och tekniknämnden /förvaltningen framgår av bilaga 2,
tidplan framgår av bilaga
Inom varje nämnd följer ansvaretsedanorganisation och delegationsordning.
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11.4Kompletteringsbudget (KB)
över- och underskottinom investeringsbudgeten
kan kompletteringsbudgeteras
till nästkommande
budgetårom behovfinns.
Orsakertill dettakan vara förskjutningarav tidplanerför de enskildaobjektert
Kompletteringsbudgetering
skall ej göras de fall anslagetför nåstkommande
k åventäckereventuellakompletteringsbebov.
Kompletteringsbudgetering
avserinte endastobjekt dår överskottfinns, utanåvenobjekt dår nästkommande
års budgettagits i
anspråki förskott och där det alltsåredovisasundenkott
Vid kompletteringsbudgetering
justerasföregknde års budgetför det aktuellaobjektetmedmotsvarandebelopp.
Beträffandemindre investeringsanslag
exempelvistill inventarier,fordon/maskineretc, skall överskottpå sådantkonto inom en
nämndi förstahandtäckaunderskottpå annatkonto inom sammanämndinnan
kompletteringsbudgetering
av överskottfår ske Objekt som, utifrån ekonomisklivslängd,genererarI 000 kr eller mindreavskrivning per år kompletteringsbudgeteras
ej.
Kompletteringsbudget
beslutasav kommunstyrelsenenligt kommunstyrelsens
reglemente.
113 Vad skall badgeterasiredovisasi hevesteriagsbodgetea?
Objekt medett anskaffinagsvårde
pi minst I prisbasbeloppoch meden beråknad
ekonornisklivslångdpå minst tre fr redovisassom investering.
Med objekt avsesea easkild vara/prodakt, t ex en dator,en stol.
Når det gäller affirsverksamheterna
kan viktiga delar, t ex pumparoch stynystem,behövabytasut
regelbundetSidanareinvesteringar,överstigandeett halvt basbelopp,fön till investeringsbudgeten
och anliggångsregistretdär sk komponentavskrivningkan göras.Dettaförfarandeutgör verkställighet.

Ann-HelenKöhler
Utredare

LennartJohansson
Kommunchef
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