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KS/2009:65
§ 26
Kommunstyrelsens delgivningar/anmälningar/kurser - 2009
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen samt lägga den med beaktande till handlingarna.
Delgivningar
Se bilaga 1, redovisas i mapp (flik 1) vid dagens sammanträde.
Anmälningar
Se bilaga 2, redovisas i mapp (flik 1) vid dagens sammanträde.
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KS/2009:87
§ 27
Kommunstyrelsens budgetuppföljning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppmana förvaltningarna till att omprioritera inom befintlig ram för att hålla fastställd budget.
Bakgrund
Inga-Maj Backman, förvaltningschef service och teknikförvaltningen, redovisar för service- och teknikförvaltningens budget januari-februari.
Kjell Wallgren, förvaltningschef för barn- utbildning och kulturförvaltningen redovisar
barn-, utbildning- och kulturnämndens budget fram till februari 2009.
Marianne Jonsson, socialchef, informerar kort om socialnämndens budget fram till februari 2009.
Lennart Johansson, kommunchef, redovisar kommunstyrelsens budget fram till februari
2009.
Göran Sandström, ekonomichef, redovisar budgetuppföljning fram till februari 2009 för
kommunkoncernen.
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KS/2009:64
§ 28
Information till kommunstyrelsen angående Malmberget - 2009
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att med beaktande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp information angående Malmberget.
Vid dagens sammanträde visar Tommy Nyström (s) en film om Malmberget samt ett
bildspel av vyer i Malmberget.
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KS/2009:115
§ 29
Nomineringar till Kalix Älvdal Ekonomisk Förening
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att nominera Stig Eriksson (v) som styrelseledamot i Kalix Älvdal Ekonomisk Förening,
att beslutet delges valberedningen för Kalix Älvdal Ekonomisk Förening.
Bakgrund
Ärende om nomineringar till Kalix Älvdal Ekonomisk Förening upptas till behandling.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 39, 2009-02-23.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar
att nominera Stig Eriksson (v) som styrelseledamot i Kalix Älvdal Ekonomisk Förening,
att beslutet delges valberedningen för Kalix Älvdal Ekonomisk Förening.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag.
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KS/2009:66
§ 30
Ansökan om köp av mark i Koskullskulle
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ca 800 kvm av fastigheten Koskullskulle 1:1 försäljs till ägarna av fastigheten Koskullskulle 1:168 för en köpeskilling av 15 kr/kvm,
att sökanden betalar kostnaden för lantmäteriförrättningen.
Bakgrund
Ägarna till fastigheten Koskullskulle 1:168 har ansökt om att får förvärva del av kommunens fastighet Koskullskulle 1:1 angränsande till deras fastighet. Syftet med ansökan
är att de planerar att bygga ett nytt hus. Ansökan avser ett område om ca 800 m2.
Området är inte detaljplanelagt och ligger längst ner efter Odlingsgatan i Koskullskulle.
Området berörs inte av några kommunala VA-ledningar. Något hinder för överlåtelse av
marken föreligger inte.
Priset för marken har räknats fram genom att liknande försäljning av mark i Koskullskulle har kollats. I området har mark försålts för 37,50/kvm. Priset för kommunens mark
föreslås bli 15 kr/kvm exkl. lantmäteriförrättning. Lantmäteriförrättningen beräknas till
ca 20 0000 kronor. Kostnader för mark och lantmäteriförrättning ger i detta fall ett pris
på 40 kr/kvm.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att ca 800 kvm av fastigheten Koskullskulle 1:1 försäljs till ägarna av fastigheten Koskullskulle 1:168 för en köpeskilling av 15 kr/kvm,
att sökanden betalar kostnaden för lantmäteriförrättningen.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse samt karta.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 35, 2009-02-23.
|
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KS/2009:69
§ 31
Anhållan om köp samt arrende av mark i Skaulo
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ca 550 kvm av fastigheten Soutujärvi 16:19 försäljs till ägaren av Soutujärvi 16:33
för en köpeskilling av 8 kr/kvm,
att sökanden betalar kostnaden för lantmäteriförrättningen,
att ca 870 kvm av fastigheten Soutujärvi 16:19 utarrenderas till sökanden och hans bror
för en arrendeavgift av 1 200 kr/år.
Bakgrund
Ägaren till fatigheten Soutujärvi 16:33 anhåller i skrivelse om att dels få köpa ca 550
kvm av kommunens fastighet Soutujärvi 16:19 dels att tillsammans med sin bror få arrendera ca 870 kvm av samma fastighet.
Syftet med anhållan är att få uppställningsplats på den arrenderade delen och få föra
över den del som förvärvas till den fastighet sökanden äger. Något hinder för försäljning
och arrende av avsedd mark föreligger inte.
Försäljning av marken sker i en lantmäteriförrättning. Priset för marken föreslås bli 8
kr/kvm exkl. lantmäteriförrättning. Lantmäteriförrättningen beräknas till ca 20 000 kronor. Kostnaden för mark och lantmäteriförrättning ger i detta fall ett pris på ca 31
kr/kvm. Enl. lantmäteriet är detta ett fullt acceptabelt pris för mark i Skaulo.
Arrendeavgiften föreslås bli 1 200 kr/år vilket motsvarar övriga arrenden kommunen
upplåtit på landsbygden. Ex. ligger arrendeavgifterna på fritidsområdet Kirjaluokta på
1 065 kr/år och tomt.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
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Förslag till beslut
att ca 550 kvm av fastigheten Soutujärvi 16:19 försäljs till ägaren av Soutujärvi 16:33
för en köpeskilling av 8 kr/kvm,
att sökanden betalar kostnaden för lantmäteriförrättningen,
att ca 870 kvm av fastigheten Soutujärvi 16:19 utarrenderas till sökanden och hans bror
för en arrendeavgift av 1 200 kr/år.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse samt karta.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 36, 2009-02-23.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 48 (65)

2009-03-09
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2007:34
§ 32
Utredningsuppdrag angående uppdragsersättning för Folkets Hus-föreningarna
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att för år 2009 erhåller Gällivare Folkets Husförening 900 000 kr i uppdragsersättning,
Nunisparken/GSK erhåller 46 000 kr och Landsbygdsrådet 36 000 kr till Investeringsstöd för samlingslokaler,
att Landsbygdsrådet fr o m 2010 fördelar 195 000 kr till Folkets Husföreningarna i
Hakkas, Ullatti, Nattavaara, Skaulo/ Puoltikasvaara , Nilivaara och Killingi alternativt
annan beslutad förening. Fördelningen sker genom den föreslagna fördelningsnyckeln.
För Folkets Husföreningen i Hakkas får inte de aktiviteter som avser skolverksamhet
motfinansierias enligt ovan,
att fr.o.m. 2010 får Landsbygdsrådet 20.000 kr i ersättning för administrationen,
att byarnas föreningar gemensamt kan begära att bidrag lämnas till annan lokal som
uppfyller kraven på offentliga samlingslokaler. Detta beslutas i så fall av Landsbygdsrådet,
att avtalstiden för samlingslokalerna på landsbygden, Nunisparken samt Landsbygdsrådet avseende administration, är ett år med uppsägningstiden 9 månader, enligt bilagda
avtal, annars förlängs avtalet ett år automatiskt,
att för Gällivare Folkets Hus utgör avtalstiden fem år med en årlig reglering av ersättningen, enligt bilagda avtal, samt
att beslutet får utgöra svar på skrivelse från Bygdegårdarnas Riksförbund i Norrbotten,
att kommunstyrelsen tillställs årlig uppföljning.
Bakgrund
Gällivare kommun lämnar uppdragsersättning till Folkets Hus-föreningarna i kommunen mot att de ansvarar för att tillhandahålla samlingslokaler. Uppdraget och ersättningen är formulerat i avtal mellan kommunen och föreningarna. För 2008 uppgår ersättningen till 1 259 000 kr.
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Kommunstyrelsen beslutade 2007-06-04, § 148, att uppdra åt Utvecklingsenheten att
lämna förslag på utredningsdirektiv på den framtida utformningen av uppdragsersättningen till Folkets Hus föreningarna. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 200902-23 § 32 att lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde den 9-10 mars
2009.
Utvecklingsenheten har 2009-02-27 inkommit med nytt förslag till beslut.
Ekonomiska konsekvenser
För kommunen innebär förslaget oförändrade kostnader. För föreningarna kan förslaget
innebära minskad ersättning vid låg aktivitetsgrad. Det kan dock även innebära ökad
ersättningsnivå för de föreningar som har högre aktivitetsnivå än tidigare års bidragsnivåer.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Tillgången till samlingslokaler för aktiviteter och verksamhet har positiv betydelse för
barn och ungdomar. I de fall ersättningssystemet får till följd att samlingslokaler läggs
ner kan det innebära negativa effekter för barn och ungdomar på dessa orter.
Förslag till beslut
Utvecklingsenheten föreslår
att för år 2009 erhåller Gällivare Folkets Husförening 900 000 kr i uppdragsersättning,
Nunisparken/ GSK erhåller 46.000 kr och Landsbygdsrådet 36 000 kr till Investeringsstöd för samlingslokaler,
att Landsbygdsrådet fördelar 195 000 kr till Folkets Husföreningarna i Hakkas, Ullatti,
Nattavaara, Skaulo/Puoltikasvaara, Nilivaara och Killingi, alternativt annan beslutad
förening. Fördelningen sker genom den föreslagna fördelningsnyckeln. För Folkets
Husföreningen i Hakkas får inte de aktiviteter som avser skolverksamheten motfinansieras enligt ovan,
att Lansbygdsrådet erhåller 20 000 kr i ersättning för administrationen,
(att Landsbygdsrådet får uppdrag att ta fram kriterier för beviljande om medel från Investeringsstöd, )
att byarnas föreningar gemensamt kan begära att bidrag lämnas till någon annan lokal
som uppfyller kraven på offentliga samlingslokaler. Detta beslutas i så fall av landsbygdsrådet,
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att avtalstiden för samlingslokalerna på landsbygden samt Nunisparken är ett år med
uppsägningstiden 9 månader, enligt bilagda avtal, annars förlängs avtalet ett år automatiskt,
att för Gällivare Folkets Hus utgör avtalstiden fem år med en årlig reglering av ersättningen, enligt bilagda avtal, samt
att beslutet får utgöra svar på skrivelse från Bygdegårdarnas Riksförbund i Norrbotten.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens protokoll § 150, 2008-09-01.
2. Tjänsteskrivelse Utvecklingenheten.
3. Skrivelse från Bygdegårdarnas Riksförbund i Norrbotten.
4. Förslag till avtal med Gällivare Folkets Husförening, Gellivare landsbygdsråd samt
exempelavtal med Folkets Husföreningarna.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 32, 2009-02-23.
6. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2009-02-27.
Yrkande
Wania Lindberg yrkar med instämmande av Margareta Henricsson (ns), Jeanette Wäppling samt Lars Alriksson
att för år 2009 erhåller Gällivare Folkets Husförening 900 000 kr i uppdragsersättning,
Nunisparken/GSK erhåller 46 000 kr och Landsbygdsrådet 36 000 kr till Investeringsstöd för samlingslokaler,
att Landsbygdsrådet fr o m 2010 fördelar 195 000 kr till Folkets Husföreningarna i
Hakkas, Ullatti, Nattavaara, Skaulo/ Puoltikasvaara , Nilivaara och Killingi alternativt
annan beslutad förening. Fördelningen sker genom den föreslagna fördelningsnyckeln.
För Folkets Husföreningen i Hakkas får inte de aktiviteter som avser skolverksamhet
motfinansierias enligt ovan,
att fr o m 2010 får Landsbygdsrådet 20 000 kr i ersättning för administrationen,
att byarnas föreningar gemensamt kan begära att bidrag lämnas till annan lokal som
uppfyller kraven på offentliga samlingslokaler. Detta beslutas i så fall av Landsbygdsrådet,
att avtalstiden för samlingslokalerna på landsbygden, Nunisparken samt Landsbygdsrådet avseende administration, är ett år med uppsägningstiden 9 månader, enligt bilagda
avtal, annars förlängs avtalet ett år automatiskt,
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att för Gällivare Folkets Hus utgör avtalstiden fem år med en årlig reglering av ersättningen, enligt bilagda avtal, samt
att beslutet får utgöra svar på skrivelse från Bygdegårdarnas Riksförbund i Norrbotten,
att kommunstyrelsen tillställs årlig uppföljning.
Propositionsordning
Ordförande ställer Wania Lindbergs m.fl.förslag till beslut. Efter gjorda propositioner
finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Wania Lindbergs
m.fl. förslag.
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KS/2008:481
§ 33
Gymnasiesamverkan - LKF (KOM 2005:470/612)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens extra sammanträde den 18 mars 2009,
att ärendet till dess kompletteras med ekonomiska konsekvenser etc.
Bakgrund
Ärende Gymnasiesamverkan – LKF föreligger. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-02-23 § 29 att lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde den
9-10 mars 2009.
Beslutsunderlag
1. LKF:s sammanträdesprotokoll § 158, 2008-12-17.
2. LKF:s sammanträdesprotokoll § 143, 2008-10-07.
3. Slutrapport, Samverkan mellan gymnasieskolorna i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och
Pajala kommuner.
4. Bilagor till slutrapport.
5. Sammanfattning av remissvaren, 2008-12-12.
6. Sammanställning remissvar gymnasiet.
7. Kompletterande material till beslutsunderlag om gymnasiesamverkan, 2009-01-22.
8. Prognos över elevkullarnas fördelning, 2009-01-22.
9. Skrivelse till kommunstyrelsens ordförande, 2009-02-12.
10. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § , 2009-02-17.
11. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 29, 2009-02-23.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar
att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens extra sammanträde den 18 mars 2009,
att ärendet till kommande sammanträde kompletteras med ekonomiska konsekvenser
etc.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag.
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KS/2009:51
§ 34
Avskrivning av motioner samt avslut av utredningsuppdrag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunfullmäktiges beslut 2006-10-02 § 109, 2006-10-02 § 110, 2006-10-02 § 120
upphör att gälla,
att avsluta ärende KS/2007:559 -816,
att utredningsuppdrag KS/2005:748 -A292, samt tillhörande ärenden KS/2005:542 A292, KS/2005:554 -A292, KOM/2006:142 -860, KOM/2006:314 -292,
KOM/2005:604 -292 avslutas.
Reservation
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 1.
Lars Alriksson (m) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 2.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2009-01-26 § 14 att bifalla motion angående aktivitetshus för barn och ungdomar. I beslutet finns ett utredningsuppdrag där kommunstyrelsens arbetsutskott har utsetts till styrgrupp. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat i
ärenden angående motioner med liknande innehåll. För att undvika parallella utredningar har samtliga pågående ärenden gällande aktivitetshus o dyl. sammanställts för att
kunna avskrivas från fortsatt utredning.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser att ta i beaktande förutom eventuella administrativa
vinster genom att inte ha flera liknande utredningsuppdrag.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Utredningsuppdrag angående aktivitetshus finns kvar även om tidigare utredning avskrivs.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
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att kommunfullmäktiges beslut 2006-10-02 § 109, 2006-10-02 § 110, 2006-10-02 § 120
upphör att gälla,
att avsluta ärende KS/2007:559 -816,
att utredningsuppdrag KS/2005:748 -A292, samt tillhörande ärenden KS/2005:542 A292, KS/2005:554 -A292, KOM/2006:142 -860, KOM/2006:314 -292,
KOM/2005:604 -292 avslutas.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-02-02.
2. KS/2005:748 -A292.
3. KS/2005:542 -A292.
4. KS/2005:554 -A292.
5. KOM:2006:142 -860.
6. KOM/2005:604 -292.
7. KOM/2006:314 -292.
8. KS/2007:559 -816.
9. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 30, 2009-02-23.
Yrkande
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Lars Alriksson (m) yrkar
att avslå ärendet samt att utredningsuppdragen ska kvarstå.
Margareta Henricsson (ns) yrkar
att kommunfullmäktiges beslut 2006-10-02 § 120 ej upphör att gälla eftersom sakfrågan
i motionen ej är prövad, samt
att motionen av Eva Viltok (ns) och Anna Henricsson (ns) om att Centralskolan ska bli
ett öppet kreativitets- och kulturcentrum, samtidigt får ingå i det utredningsuppdrag som
fullmäktige fattat beslut om den 26 januari 2009, § 14.
Propositionsordning
Ordförande ställer Stig Erikssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag samt därefter
Margareta Henricssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande
att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Stig Erikssons m.fl. förslag.
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KS/2009:111
§ 35
Underlag till kommunplan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens extra sammanträde den 18 mars 2009.
Bakgrund
Ärende Underlag till kommunplan upptas till behandling.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-02-23 § 34 att lämna ärendet öppet till
kommunstyrelsens sammanträde 9-10 mars 2009.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 34, 2009-02-23.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar
att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens extra sammanträde den 18 mars 2009.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag.
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KS/2009:37
§ 36
Tilläggsanslag för utbyggnad av Söderbergskullar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att frågan om utökad finansiering av projektet utbyggnad av Söderbergskullar hänskjuts
till det förestående arbetet med budget 2010, plan 2011-2012,
att driftkonsekvenser särredovisas i budgetarbetet.
Bakgrund
Investeringsbeslutet för utbyggnad av Söderbergskullar uppgår till 10,0 Mkr. Enligt
senaste samrådshandlingar avseende detaljplan Söderbergskullar har en kostnadsbedömning för utförande av va-ledningar, gator och belysning utarbetats. Kostnaden bedöms idag, till 18,9 Mkr. Kostnadsökningen beror på en utökning av lokalgatan och vanätet samt en uppsäkring av va-systemet mot Lasarettsområdet. Service- och tekniknämnden har med anledning av ovanstående föreslagit kommunfullmäktige besluta om
tilläggsanslag med 8,9 mkr i 2009 års investeringsbudget.
Av den budgeterade investeringsutgiften om 10 mkr är 6 mkr, avseende VA, finansierad
ur ”avsatta” medel till VA-investeringar. Detta innebär att redovisningsmässigt är den
budgeterade nettoinvesteringsutgiften 4 mkr.
Vid möte gällande strategiska markfrågor den 2009-02-03 har bl.a. frågan om Söderbergskullar behandlats, med anledning av samrådsyttrande som länsstyrelsen lämnat.
Ekonomiska konsekvenser
Enligt kalkylen så blir den genomsnittliga bruttoinvesteringsutgiften per tomt ca 420 tkr
i stället för ca 222 tkr enligt det budgeterade beloppet. Om vi i stället använder nettoinvesteringsutgiften som jämförelse så blir det ca 287 tkr i stället för ca 89 tkr enligt det
budgeterade beloppet.
Vid ett antagande om en genomsnittlig avskrivningstid på 40 år och kalkylräntan 5 %,
så blir den årliga kostnaden enligt kalkylen ca 1 mkr i stället för ca 0,6 mkr enligt budgeterad bruttoinvesteringsutgift. Använder vi i stället nettoinvesteringsutgiften så blir
den årliga ”kostnaden” ca 740 tkr i stället för ca 230 tkr enligt budget.
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I samband med budgetarbetet inför 2009 års budget redovisades att de beräknade driftkostnadsökningarna (exklusive kapitalkostnader) uppgick till 300 tkr per år, varav 100
tkr avsåg VA.
F n ryms inte det äskade tilläggsanslaget inom av kommunfullmäktige beslutade budgetramar för år 2009.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Bedöms inte innebära några konsekvenser/påverkan på barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att frågan om utökad finansiering av projektet utbyggnad av Söderbergskullar hänskjuts
till det förestående arbetet med budget 2010, plan 2011-2012,
att driftkonsekvenser särredovisas i budgetarbetet.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll § 8, 2009-01-20
2. Yttrande till Miljö- och byggkontoret.
3. Kostnadsbedömning, Söderbergs kullar.
4. Principlösning, VA-försörjning.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 37, 2009-02-23.
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KS/2009:49
§ 37
Årsredovisning 2008 - LKF
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2008 för Lapplands kommunalförbund.
Bakgrund
Gällivare kommun har tillställts årsredovisning 2008 för Lapplands kommunalförbund.
Ärendet upptas till behandling.
Beslutsunderlag
1. Årsredovisning 2008, Lapplands kommunalförbund.
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KS/2008:508
§ 38
Motion av Bror Wennström (skp) - Belysning till den del av "Varantie" (Markitta)
som är mörklagd
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen eftersom det är privat väg och ingen fast boende finns efter den del
av vägen som motionen avser.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden har för yttrande fått en motion där motionären framför
synpunkter på belysningen på landsbygden. Framför allt, vill motionären peka på Vaarantievägen i Markitta som är helt mörklagd på en sträcka omfattande cirka 200 meter.
Vägen är dessutom smal och har kraftig lutning vilket gör det riskfyllt att köra där framför allt under den mörka årstiden. Två fasta boenden finns utefter vägen och dessutom
ett flertal fritidshus.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige anslår medel för komplettering av belysning på den del av Vaarantievägen som idag saknar sådan.
Service- och teknikförvaltningen har i sitt förslag på yttrande över motionen om gatubelysningen på Vaarantievägen i Markitta. I sak ansluter sig service och teknikförvaltningen till motionärens synpunkter på vägavsnitt som är mörklagda och som trafikeras
av både gående och bilar. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är naturligtvis upplysta vägar en
viss garant för att minska olycksrisken. Aktuell väg är en privat/enskild väg och i fördelning av det ramanslag för belysning som service- och tekniknämnden årligen beviljas
prioriteras inte den kategorin av vägar.
Skulle kommunfullmäktige välja att anslå särskilda medel för komplettering av belysningen utefter Vaarantievägen, har förvaltningen inget att invända mot ett sådant beslut.
Ekonomiska konsekvenser
Service och teknikförvaltningens förslag tillyttrande har inga ekonomiska konsekvenser
för service- och tekniknämnden.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är naturligtvis belysta vägar au föredra i de fall dessa trafikeras av exempel gående barn och ungdomar.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen eftersom det är privat väg och ingen fast boende finns efter den del
av vägen som motionen avser.
Beslutsunderlag
1. Motion av Bror Wennström (skp).
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 162, 2008-09-29.
3. Service- och tekniknämndens protokoll § 10, 2009-01-20.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 40, 2009-02-23.
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KS/2008:644
§ 39
Svar på revisionernas granskning av upphandlingsrutiner i de kommunala bolagen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdatera regler och riktlinjer över det samlade regelverk som är styrande för upphandlingsverksamheten,
att regelverket kring mutor och bestickning är under översyn,
att i övrigt med beaktande lägga revisionsrapporten till handling,
att beslutet delges kommunfullmäktige samt revisorerna.
Bakgrund
Förtroendevalda revisioner i Gällivare kommun har i samverkan med lekmannarevisionerna i kommunens bolag granskat de kommunala bolagens upphandlingsverksamhet.
Sakkunniga personer från Komrev inom Öhrlings PricewaterhaouseCoopers har medverkat i granskningen.
Syftet med granskningen är att bedöma om bolagens upphandlingsorganisation är organiserad på ett sådant sätt att den säkerhetsställer att Lagen om offentlig upphandling
(LOU) tillämpas. Men även om upphandlingarna sker i enhetlighet med LOU.
Man har tittat om kommunen har regler och riktlinjer i tillräcklig omfattning för företagen, efterlevs dessa regler och riktlinjer och finns det ändamålsenlig organisation och
rutiner för att säkra att de kommunala bolagen lever upp till LOU och sina egna regler
och riktlinjer för upphandling.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att uppdatera regler och riktlinjer över det samlade regelverk som är styrande för upphandlingsverksamheten,
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att regelverket kring mutor och bestickning är under översyn,
att i övrigt med beaktande lägga revisionsrapporten till handling,
att beslutet delges KF.
Beslutsunderlag
1. Granskning av upphandlingsrutiner i de kommunala bolagen.
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KS/2009:89
§ 40
Verksamhetsuppföljning ekonomienheten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde redovisar ekonomichef Göran Sandström för ekonomienhetens verksamhetsuppföljning i enlighet med följande rubriker:
Styrkort
- verksamhetsplanering
- handlingsplan m.m. från div. utredningar.
Organisation/Personal
- avgångar
- kompetensbehov.
Pågående arbete
Framtid/Utveckling
- strategier
- utvecklingsområden
- möjligheter m.m.
Övrigt
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§ 41
Verksamhetsuppföljning personalenheten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde redovisar personalchef Jan Pohjanen för personalenhetens
verksamhetsuppföljning i enlighet med följande rubriker:
Styrkort
- verksamhetsplanering
- handlingsplan m.m. från div. utredningar.
Organisation/Personal
- avgångar
- kompetensbehov.
Pågående arbete
Framtid/Utveckling
- strategier
- utvecklingsområden
- möjligheter m.m.
Övrigt
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KS/2009:90
§ 42
Diskussion - Personalpolitik
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att med beaktande lägga diskussionspunkten till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat om årsplanering för kommunstyrelsens sammanträden
2009. Årsplaneringen syftar till att följa kommunstyrelsens reglemente där kommunstyrelsens uppdrag och ansvar finns fastställt.
Vid dagens sammanträde upptas diskussion om Personalpolitik enligt upprättad årsplanering.
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Moderata Samlingspartiet
Reservation
2009-03-18
Angående Avskrivning av motioner samt avslut av
utredningsuppdrag
Undertecknad reserverar sig till förmån för eget lagt förslag.
Jag anser att motionerna om allaktivitetshus för ungdomar samt utredningsuppdraget kvarstår.
Jag vill påminna om att moderaterna hade ett full fmansierat allaktivitetshus en utredning av
förvaltningen. Denna möjlighet har effektivt kullkastats av S och V agerande i frågan.
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Lars Alriksson (m)
Ledamot i kommunstyrelsen
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Bilaga till ks protokoll 09-03-09

Gällivare
RESERVATION

Avskrivning av motioner samt avslut av utredningsuppdrag
Undertecknad reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut den 9 mars 2009 i rubricerade ärende.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att fullmäktiges beslut 2006-10-02 § 109,
2006-10-02 § 110, 2006-10-02 § 120 upphör att gälla, att avsluta ärende KS/2007:559 -816, att
utredningsuppdrag KS/2005:748 -A292, samt tillhörande ärenden KS/2005:542 -A292,
KS/2005:554 -A292, KOM/2006:142 -860, KOM/206:314 -292, KOM/2005:604 -292 avslutas.
Som bakgrund framförs bl.a. följande: "För att undvika parallella utredningar har samtliga pågående
ärenden gällande aktivitetshus o dyl. sammanställts för att kunna avskrivas från fortsatt utredning i
enlighet med kommunallagens bestämmelser."
Vid kommunstyrelsens sammanträde efterlyste jag bestämmelserna i kommunallagen som ger stöd
för det fattade beslutet. Detta har ej redovisats. Naturligtvis blev det parallella utredningar när (s)nya motion inte hänsköts till den redan befintliga utredningen om allaktivitetshuset.
Nu ligger förslaget att de tre motionerna som kommunfullmäktige den 2 oktober 2006 hänsköt till
utredningen om allaktivitetshuset skall upphöra att gälla. Eftersom fullmäktige har hänskjutit bl.a.
(ns) - motion till utredningen om allaktivitetshuset anser jag att det nu ska framgå av styrelsens
beredningsförslag till fullmäktige hur (ns) - motion är behandlad i sak. Inte bara att beslutet upphör
att gälla.
Kommunallagens 5 kap. säger att när man bereder en fråga så är syftet att ge fullmäktige ett
tillförlitligt och allsidigt belyst underlag för beslut. I detta måste ingå ett visst mått av sakprövning.
Kan man anse att beredningen av ärendet ger ett tillräckligt underlag för att fatta ovannämnda
beslut? Naturligtvis inte.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars 2009 yrkade jag
att kommunfullmäktiges beslut 2006-10-02, § 120, ej upphör att gälla eftersom sakfrågan i
motionen ej är prövad, samt
att motionen av Eva Viltok (ns) och Anna Henricsson (ns), om att Centralskolan ska bli ett öppet
kreativitets- och kulturcentrum, samtidigt får ingå i det utredningsuppdrag som fullmäktige fattat
beslut om den 26 januari 2009, § 14.

Det måste väl ändå ligga i vårt politiska ansvar att se till att de beslut som fullmäktige fattar ska
verkstäl las.
Gällivare den 16 mars 2009.
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Margareth Henricsson (ns)

