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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

2011-03-28

§ 84

Kommunst elsens del ivnin ar/anmälnin ar/kurser - 2011

Kommunstyrelsen beslutar

att med anledning av revisorsrapporten angående Granskning av projekt för anläggning
av ny skytteanläggning. (KS 2011:115) och tidigare beslut i kommunstyrelsen skall
service- och tekniknämnden inför kommunstyrelsen redovisa vidtagna åtgärder,

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

Delgivningar
Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär;

1.
2011:07 — Budgetförutsättningar för åren 2011-2015.
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KS/2011:3 -101

2011:08 — Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område
— överenskommelse för 2011 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

2. KS 2011:99 107
Coompanion Norrbotten har den 15 februari 2011 kommit med en anhållan om att få
träffa kommunstyrelsen och nyckelpersoner i Gällivare kommun.

3. KS 2010:333 170
Miljö- och byggnämndens beslut 2011-01-27 § 4 remiss angående taxa för tillsyn enligt
lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarligt och explosiva varor
(LBE) 2011.

4. KS 2011:109 771
Hakkas S-förening har den 18 februari 2011 skickat en skrivelse till Landstingsstyrelsen
angående avveckling av distriktsköterskernottagningar.

5. KS 2011:76 107
TOP bostäder AB:s styrelse har den 26 januari 2011 antagit Finanspolicy för TOP
bostäder AB.

6. KS 2011:115 007
Revisorerna har den 23 februari 2011 inkommit med slutdokument angående
Granskning av proj ekt för anläggning av ny skytteanläggning.

Utdragsbestyrkande
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7. KS 2011:114 007
Revisorerna har den 23 februari 2011 inkommit med granskningsrapporten Styrelsens
och nämndernas ansvarsutövande.

8. KS 2011:48 050
Förvaltningsrätten i Luleå har den 1 mars 2011 meddelat dom i mål nr 111-11, avslår
ansökan om överprövning.

9. KS 2010:650 042
Länsstyrelsen Norrbotten har den 17 februari 2011 beslutat om bidrag ur bygdemedel —
tilläggsansökan gällande Centrala Skytteanläggningen med 1 750 000 kronor.

10. KS 2011:143 191
Länsstyrelsen Norrbotten har den 1 mars 2011 skickat protokoll angående Inspektion
hos överförmyndarnämnden i Gällivare kommun enligt 19 kap. 17 § föräldrabalken och
20 § förmyndarskapsförordningen.

11.
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KS 2011:145 433
Miljödepartementet, miljöminister Andreas Carlgren har den 7 mars 2011 kommit med
en skrivelse angående Skogens mångfald handlar om vår framtid.

12. KS 2011:39 141
Länsstyrelsen Norrbotten har den 28 februari 2011 beslutat om utbetalning av bygde-
medel med 3 150 000 kr för utveckling av näringslivet 2010.

13. KS 2009:468 011
Länsstyrelsen Norrbotten har den 1 mars 2011 beslutat om delutbetalning 141 977
kronor till Projekt Nya Gällivare.

14. KS 2011:150 041
Socialnämndens allmänna utskott har den 8 mars 2011 § 37 beslutat om Budgetdialog,
investeringsplan år 2012-2014.

15. KS 2010:607 141
Länsstyrelsen Norrbotten har den 1 mars 2011 beslutat om bidrag ur bygdemedel med
6 300 000 kr för utveckling av näringslivet i Gällivare kommun under år 2011.

16. KS 2011:156 427
LKAB har den 24 februari 2011 skickat GPS-mätningar i Malmberget januari 2011.

17. KS 2011:117
Protokoll från Folkhälsorådets möte 18 januari 2011.

773
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18. KS 2011:83 107
Protokoll från direktionsmöte vid Lapplands Kommunalförbund 1 februari 2011.

19. KS 2011:47 107
Protokoll från styrelsemöte vid Matlaget i Gällivare AB 24 februari 2011.

20. KS 2011:160 103
Protokoll från samrådsgruppen för samefrågor 3 mars 2011.

21. KS 2011:8 101
Verksamhetsuppföljning från nämnd- och utredningsenheten har inkommit.

22. KS 2011:8 101
Verksamhetsuppföljning från socialnämnden har inkommit.

23. KS 2011:8 101
Verksamhetsuppföljning från informationsenheten har inkommit.

24. KS 2011:8 101
Verksamhetsuppföljning från personalenheten har inkommit.

25.
Protokoll har inkommit från:

• Socialnämnden 2011-01-27.
• Socialnämnden 2011 -02-17.
• Kommunala pensionärsrådet 2011-02-18.
• Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2011-02-15.

Anmälningar
1. KS 2011:102 537
Kommunstyrelsens ordförande har den 15 februari 2011 jml delegation tillskrivit
Näringsdeparternentet, Infrastrukturministern angående Flygtrafikens utveckling i
Gällivare måste vända.

2. KS 2010:542 011
Utvecklingschefen har den 21 februari jml delegation beslutat om uppdrag till
Länsstyrelsen Norrbotten avseende Riksintresseanalys Malmberget.

3. KS 2011:113 164
Kommunstyrelsens ordförande har den 23 februari 2011 jml delegation yttrat sig om
ansökan om antagning i det allmänna hernvärnet 2011 -JMM.

' I Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

I

Kurser
1. Ekonomi för politiker
Plats: Luleå
Datum: 4 maj 2011
Pris: 700 kr exkl. moms

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 170 (182)

2011-03-28

4. KS 2010:259 004
Kommunstyrelsen ordförande har den 21 februari 2011 jml delegation yttrat sig i mål nr
3112-10, Margareta Henricsson ./. Gällivare kommun angående laglighetsprövning
enligt kommunallagen.

5. KS 2011:119 841
Utvecklingschefen har den 28 februari 2011 jml delegation beslutat bevilja med-
finansiering med 45 000 kr i form av eget arbete till Leader Polaris-projektet.

6. KS 2011:122 045
Ekonomichefen har den 28 februari 2011 jml delegation beslutat om interkredit till
Gällivare Värmeverk AB 40 mkr tom 2011-04-30, därefter 5 mkr tom 2011-09-30.

7. KS 2011:113 164
Kommunstyrelsens ordförande har den 2 mars 2011 yttrat sig om ansökan om antagning
i det allmänna hemvärnet 2011 —PAE.

8. KS 2011:135 050
Kommunstyrelsens ordförande har den 18 februari 2011 jml delegation undertecknat
tilldelningsbeslut trådlöst nätverk ref 2010-130.

9. KS 2011:101 534
Kommunstyrelsens ordförande har den 22 februari 2011 jrn1 delegation yttrat sig
angående ansökan om allmän kameraövervakning dnr 211-6506-10.

10. KS 2010:185 212
Kommunstyrelsens ordförande har den 7 mars 2011 jml delegation yttrat sig över
förslag till landsbygdsutveckling i strandnära lägen, ett tematiskt tillägg till Översikts-
planen för Pajala kommun.

2. Vattenskyddsområden och vattenplanering
Plats: Luleå
Datum: 7 april 2011
Pris: 750 kr

1
Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar att med anledning av revisorsrapporten angående Granskning
av projekt för anläggning av ny skytteanläggning. (KS 2011:115) och tidigare beslut i
kommunstyrelsen skall service- och tekniknämnden inför kommunstyrelsen redovisa
vidtagna åtgärder,

Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efier gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 85

Information om ä ardirektiv

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till Magnus Mathiasson att anordna en seminariedag tillsammans med TOP
bostäder AB.

Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar Magnus Mathiasson, utredare, om ägardirektiv för
de kommunala bolagen.

Informationen pågår 10:05-10:30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  172 (182)

KS/2011:112 -101

Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar att uppdra till Magnus Mathiasson att anordna en seminarie-
dag tillsammans med TOP bostäder AB.

Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Tommy Nyströms förslag.

7". Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 86

Kommunst elsens bud etu föl.nin - 2011

Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 173 (182)
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att det till nästa kommunstyrelsesammanträde i nämndernas budgetuppföljning
redovisas åtgärder på hur ett nollresultat skall uppnås,

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp
information angående budgetuppföljning.

Vid dagens sammanträde redovisar Ingamaj Backman, förvaltningschef service- och
teknikförvaltningen, Marianne Jonsson, förvaltningschef socialförvaltningen och
Birgitta Palo Johansson, ekonom, respektive närnnds budgetuppföljning januari-februari
2011. Göran Sandström, ekonomichef, redovisar kommunens övergripande budget-
uppföljning för samma period.

Informationen pågår 10:40-11:20.

Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning januari-februari 2011.

Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) att det till nästa
kommunstyrelsesammanträde i nämndernas budgetuppföljning redovisas åtgärder på
hur ett nollresultat skall uppnås.

Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströrns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Tommy Nyströrns förslag.

1 Utdragsbestyrkande

KS/2011:4 -042



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 87

Information till kommunst elsen an ående Malmber et - 2011

Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig positiv till en förtur i tomtkön, eftersom en exploatering av kvarteret
Spoven är föranledd av anläggandet av en kommunal gata,

att formellt beslut och villkor om förtur hänskjuts till kommunstyrelsens arbetsutskott
den 18 april 2011.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp
information angående Malmberget.

Boende i kvarteret Spoven har anhållit om förtur i tomtkön. Anledningen är att bostads-
bebyggelsen i kvarteret måste rivas, eftersom det skall anläggas en ny anslutning till
Bergmansgatan.

Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar

att ställa sig positiv till en förtur i tomtkön, eftersom en exploatering av kvarteret
Spoven är föranledd av anläggandet av en kommunal gata,

att formellt beslut och villkor om förtur hänskjuts till kommunstyrelsens arbetsutskott
den 18 april 2011.

Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Tommy Nyströms förslag.

I I
I /---" I
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§ 88

Gällivare kommun måste ta kommandot i Malmber sfrå an

Kommunstyrelsen beslutar
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KS/2011:166 -011

att uppdra till kommunchefen och kommunalrådet att svara på Bengt Andermans
skrivelse, och beskriva det arbete som pågår i samhällsomvandlingen.

Reservation
Lars Alriksson (rn), Margareta Henricsson (ns) och Fredric Olofsson (skp) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Lars Alrikssons förslag.

Bakgrund
Medborgare har den 25 februari 2011 inkommit med en skrivelse om att Gällivare
kommun måste ta kommandot gentemot LKAB angående Malmberget.

Kommunstyrelsen beslutade 2011-03-07 § 71 att delgivning nummer 6, KS 2011:52,
ska lyftas som ett ärende till kommunstyrelsens sammanträde den 28 mars 2011.

Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2011-03-18.
2. Skrivelse från kommunmedborgare 2011-01-25.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-07 § 71.

Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Margareta Henricsson (ns) och Fredric
Olofsson (skp) att kommunfullmäktige ska anta direktiv för förhandling med LKAB
avseende samhällsornvandlingen i Malmberget.

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) att uppdra till
kommunchefen och kommunalrådet att svara på Bengt Andennans skrivelse, och
beskriva det arbete som pågår i samhällsomvandlingen.

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

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Riktlider för telefoni för anställda inom Gällivare kommun

Kommunstyrelsen beslutar

att anta förslag till revidering,

att alla avtal avseende privat mobiltelefon i tjänsten avvecklas under 2011.

Bakgrund
Revidering av riktlinjer för telefoni för anställda inom Gällivare kommun.

KS/2011:54 -534

Kommunstyrelsens personalutskott beslutade 2011-03-01 § 9 att ärendet lämnas öppet
till kommunstyrelsens sammanträde, samt att ärendet kompletteras med underlag i form
av jämförelse mellan gamla och nya riktlinjerna.

Ekonomiska konsekvenser
En uppstrarnning av regelverket kring hanteringen av telefonin bör långsiktigt ge en
positiv effekt.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar

Förslag ti11 beslut
att anta förslag till revidering,

att alla avtal avseende privat mobiltelefon i tjänsten avvecklas under 2011.

Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2011-02-02.
2. Riktlinjer för telefoni för anställda inom Gällivare kommun.
3. Jämförelse.
4. Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2011-03-01 § 9.

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
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§ 90

Övers av olitiska u dra inom or anisationer och förenin ar

Utdragsbestyrkande

KS/2011:197 -104

att uppdra till kommunledningskontoret att göra en översyn av politiska uppdrag inom
organisationer och föreningar, och återkomma till kommunstyrelsen för närmare
direktiv.

Bakgrund
Gällivare kommun har politiska representanter i olika organisationer och föreningar,
och det finns ett behov av att göra en översyn av dessa.

Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar att uppdra till kommunledningskontoret att göra en översyn
av politiska uppdrag inom organisationer och föreningar, och återkomma till kommun-
styrelsen för närmare direktiv.

Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Tommy Nyströms förslag.
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
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§ 91

Rekr erin av förvaltnin schef service- och teknikförvaltnin en

KS/2010:730 -023

att anställa Joakim Svensson som förvaltningschef för service- och teknikförvaltningen
med tre års förordnande från och med 2011-06-07,

att godkänna upprättat anställningsavtal.

Bakgrund
Då nuvarande chef för service- och teknikförvaltningen beslutat att inte arbeta kvar i
kommunen har ett rekryteringsarbete med en ny chef startat upp under hösten 2010 I
rekryteringsarbetet av en ny förvaltningschef till Service- och Teknikförvaltningen som
startade i av början av december 2010 har Gällivare kommun nyttjat ett rekryterings-
företag, Nyckelkompetens AB, för att ta fram ett antal kandidater för tjänsten.

Kommunstyrelsen beslutade 2011-03-07 § 81 att erbjuda Joakim Svensson tjänsten som
förvaltningschef för service- och teknikförvaltningen vid Gällivare kommun, samt att
uppdra till Jan Pohjanen, personalchef, och Lennart Johansson, kommunchef, att ta fram
anställningsavtal för Joakim Svensson.

Beslutsunderlag
1. SKL-skrifter.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-03-01 § 32.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-07 § 81.

Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar

att anställa Joakim Svensson som förvaltningschef för service- och teknikförvaltningen
med tre års förordnande från och med 2011-06-07,

att godkänna upprättat anställningsavtal.

Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Tommy Nyströms förslag.

I I Utdragsbestyrkande
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§ 92

Fortsatt anställnin av kommunchef

Kommunstyrelsen beslutar

2011-03-28

att förlänga Lennart Johanssons förordnande som kommunchef med fyra år från och
med 2011-04-11,

att godkänna upprättat anställningsavtal.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-20 § 328 att uppdra till kommunstyrelsens
ordförande att i samråd med personalchefen se över anställningsavtalet med kommun-
chefen.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens protokoll 2010-12-20 § 328.

Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar
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att förlänga Lennart Johanssons förordnande som kommunchef med fyra år från och
med 2011-04-11,

att godkänna upprättat anställningsavtal.

Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Tommy Nyströms förslag.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 93

Kommunst elsens driftbud etrarn för 2012 och lan för erioden 2013 - 2014

Kommunstyrelsen beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Förslag till driftbudgetrarn för 2012 och plan för perioden 2013 — 2014.

Förslag till beslut
att anta upprättat förslag till driftbudgetrarn för 2012 och plan för perioden 2013 — 2014.

Bes1utsunderlag
1. Ekonomienhetens skrivelse 2011-03-18.
2. Förslag till driftbudgetram 2012 och plan för perioden 2013 — 2014.
3. Driftbudgetbilaga.
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2011-03-28

1 Utdragsbestyrkande
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§ 94

Kommunst relsen investerin sbud et 2012

Kommunstyrelsen beslutar

2011-03-28

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Föreligger investeringsäskande till följande objekt;

Skärmtak godsmottagning kommunhus 200 tkr
Ny sammanträdeslokal förstudie/program 200 tkr
Markförvärv 10 000 tkr
Järnvägsstation

Förslag till beslut
att anta upprättat förslag till investeringsbudget för 2012.

Beslutsunderlag
1. Ekonomienhetens skrivelse 2011-03-18.
2. Sammandrag investeringsplan.
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2011-03-28

§ 95

Årsredovisnin La lands Kommunalförbund 2010

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisning för Lapplands kommunalförbund för år 2010.

Bakgrund
Lapplands kommunalförbund (LKF) har inkommit med årsredovisning för år 2010.

Förslag till beslut
Ekonomienheten föreslår kommunfullmäktige besluta
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att godkänna årsredovisning för Lapplands kommunalförbund för år 2010.

KS/2011:190 -107

Beslutsunderlag
1. Lapplands kommunalförbunds protokoll, inkl.bilaga 2 och 3. 2011-03-09 § 21.
2. Lapplands kommunalförbunds årsredovisning 2010.
3. Ekonomienhetens skrivelse 2011-03-25.

1 Utdragsbestyrkande


