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§  217 400
Sole Event: Ansökan om stöd till centrumaktivitet, sommargympa
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lUtdragsbestyrkande

i

2011-06-14



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 202

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

Kommunstyrelsen beslutar

att Lars Alriksson (m) och Maria ikhln (s) deltar i Tillgänglighetens dag den 28
september 2011,

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

Delgivningar

Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär;

1.
2011:16 — Kommunal fastighetsavgift 2011 och 2012
2011:21 — Budgetförutsättningar för åren 2011-2015
2011:22 — Möjlighet att träffa samverkansavtal kring nationell godkänd idrotts

utbildning (NIU)
2011:24 — Preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2012
2011:25 — Studie av kommunernas arbete med RS

2. KS 2011:251 294
Medborgare har den 18 april 2011 skickat e-post angående studentsituationen i
Gällivare.

3. KS 2011:318 142
Länsstyrelsen i Norrbottens Län har den 6 april 2011 skickat beslut angående att höja
värdet på ideellt arbete från 100 kr per timme till 175 kronor per timme i bygdernedels-
ärenden.

4. KS 2011:224 149
Länsstyrelsen i Norrbottens Län har den 18 april 2011 meddelat beslut angående
investeringsbidrag till Hakkas Livs AB.

5. KS 2009:468 011
Tillväxtverket har den 20 april 2011 beslutat om utbetalning av medel från Europeiska
regionala utvecklingsfonden till Projekt Nya Gällivare med 2 204 424 kronor.

/2
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6. KS 2007.706 141
Sarnetinget har den 9 december 2009 beslutat om ändrat klardatum för projekt Centrum
för samisk näringslivsutveckling till 31 december 2011.

7. KS 2011:328 100
Länsstyrelsen i Norrbottens Län har den 28 april 2011 redovisat Länsstyrelsens be-
dömning av hur den statliga ersättningen använts år 2010.

8. KS 2011:13 500
Ett PM har inkommit 5 maj 2011 om kollektivtrafikrnyndigheten i Norrbottens län.

9. KS 2011:320 109
Medborgare har den 4 maj 2011 kommit med en skrivelse angående En grön kommun
ger en god miljö och nya jobb.

10. KS 2011:346 100
Länsstyrelsen i Norrbottens Län har den 4 maj 2011 kommit med Årsrapport 2010
Nationella rapporter.

11. KS 2011:341 007
TOP bostäder AB har den 2 maj 2011 lämnat svar angående granskningsredogörelse
gällande TOP bostäder AB utförd av PwC.

12. KS 2011:352 370
Arvidsjaurs kommunstyrelseordförande har den 2 maj 2011 skickat en skrivelse inför
förhandlingar om vindkraftsetableringar.

13. KS 2010:607 141
Länsstyrelsen i Norrbottens Län har den 3 maj 2011 beslutat om utbetalning av bygde-
medel med 3 150 000 kr (50 %) för näringslivsutveckling under 2011.

14. KS 2010:433 148
SGU har den 6 maj 2011 i en skrivelse tackat för stöd till Norrlands Mineraljakt 2010.

15. KS 2009:150 105
Interreg Nord har den 3 maj 2011 beslutat att bevilja en förlängning av projekttiden för
Gränsleden torn 2011-09-30.

16. KS 2011.115 007
Service- och tekniknämnden har den 2011-05-03 § 90 beslutat att godkänna upprättat
förslag till svar på revisionsrapport för skytteanläggningen.

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

17. KS 2011:96 045
Kommuninvest har den 4 maj 2011 kommit med en skrivelse angående Tydligt
medlernsansvar – Avtalshandlingar för utbyte!

18. KS 2009:150 105
Länsstyrelsen i Norrbottens Län har den 3 maj 2011 beslutat att bevilja en förlängning
av projekttiden för Gränsleden tom 2011-09-30.

19. KS 2010:514 003
Förvaltningsrätten har i dom 2011-05-05 meddelat att de avslår överklagande angående
laglighetsprövning enligt bestämmelserna i 10 kap KL gällande Reviderat arvode-
reglemente.

20.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 377 (404)

2011-06-14

KS 2011:380 142
Länsstyrelsen Norrbotten har den 13 maj 2011 beslutat om avslag av ansökan om bidrag
ur bygdemedel till IK Leipojärvi.

21. KS 2011:382 007
PwC har den 17 maj 2011 kommit med en revisionsfråga om kommunstyrelsen och
nämndernas arbetat med samhällsomvandlingen på ett ändamålsenligt sätt, och med
tillräcklig intern kontroll.

22. KS 2011:386 049
Socialnämnden har den 5 maj 2011 § 73 beslutat om att förvaltningen samt gemensam
administration får i uppdrag att göra en ordentlig kartläggning/analys av ned och av-
skrivningar kundfordringar.

23 KS 2011:387 103
PRO Samorganisation har den 18 maj 2011 kommit med en skrivelse angående de av
Nämnderna utsedda ledamöters närvaro vid KPR sammanträden och ledamöters del-
tagande under punkten "Information från nämnder och styrelser", samt tjänsternanna-
medverkan.

24. KS 2011:388 007
Revisorerna i Gällivare kommun har den 18 maj 2011 kommit med ett slutdokument
angående Förstudie – bidragshantering inom socialförvaltningen.

25. KS 2011:391 532
Trafikverket och Jernbaneverket har den 19 maj 2011 kommit med en inbjudan till
workshop för att finna åtgärder som bidrar till att lösa kapacitetsbehovet på
Maltnbanan/Ofotbanan.

Utdragsbestyrkande
77—
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26. KS 2011:392 519
Trafikverket har den 19 maj 2011 kommit med inbjudan till workshops för att finna
åtgärder som bidrar till att lösa transportbehovet och till den regionala och kommunala
utvecklingen med anledning av gruvetableringen i Pajala.

27. KS 2011:400 050
Förvaltningsrätten har den 24 maj 2011 meddelat Dom angående överprövning enligt
lagen om offentlig upphandling LOU, upphandling av Leverans av verktyg-redskap,
ramavtal ska göras om.

28. KS 2011:401 050
Förvaltningsrätten har den 25 maj 2011 meddelat Dom angående överprövning enligt
lagen om Offentlig upphandling LOU, upphandling Ramavtal gällande leverans av
arbetskläder och skyddsmaterial får avslutas först sedan utvärderingen gjorts om och
rättats.

29. KS 2011:175 106
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner har skickat ett nyhetsbrev 15 maj 2011.

30. KS 2011:385 107
Inlandskornrnunernas ekonomisk förening har skickat en inbjudan till Inlandsting i Orsa
26-27 maj 2011.

31. KS 2011.47 107
Årsstärnmoprotokoll har inkommit från Matlaget i Gällivare AB.

32. KS 2011:69 107
Inlandskommunerna ekonomisk förening styrelseprotokoll 2011-03-09.

Protokoll har inkommit från:
1. Kommunala pensionärsrådet 2011-04-28
2. Miljö- och byggnämnden 2011-04-28
3. Service- och tekniknämnden 2011-05-03
4. Socialnämnden 2011-05-05
5. Rådet för funktionshinderfrågor 2011-05-17.

Anmälningar

1. KS 2011:217 265
Kommunstyrelsens ordförande har den 15 april 2011 yttrat sig om förslag till bildande
av naturreservaten Muorkaape, Tjuorvumkåbbå och Vettasrova i Gällivare kommun.

å Utdragsbestyrkande
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2. KS 2011:235 800
Lotterihandläggaren har den 19 april 2011 beslutat om lotteri enligt 17 § lotterilagen för
Malmbergets AIF för perioden 2011-04-19 — 2014-04-18.

3. KS 2011:235 800
Lotterihandläggaren har den 20 april 2011 beslutat om lotteri enligt 17 § lotterilagen för
HSO i Gällivare för perioden 2011-04-25 — 2014-04-24.

4. KS 2011:235 800
Lotterihandläggaren har den 29 april 2011 beslutat om lotteri enligt 17 § lotterilagen för
Kaitumdalens Kost- och Hantverksförening för perioden 2011-05-05-2014-05-04.

5. KS 2011:122 045
Ekonomichefen har den 3 maj 2011 rapporterat av genomförd delegation av Interkredit
till Gällivare Värmeverk AB ökad från 15 mkr till 25 mkr, att gälla torn 2011-10-31.

6. KS 2011:339 141
Utvecklingschefen har den 3 maj 2011 jml delegation beslutat om stöd med 10 000 kr
till Clean Solution UF för deltagande vid den nationella UF-mässan.

7. KS 2011:326 807
Utvecklingschefen har den 13 maj 2011 jml delegation beslutat om stöd med 25 000 kr
till Norr Norrbottens Kennelklubb för marknadsföring av Midnattssolsutställningen
2011.

8. KS 2011:345 805
Utvecklingschefen har den 13 maj 2011 jml delegation beslutat om stöd med 20 000 kr
till MAIF Handboll för arrangemanget U 19-landskamp mellan Sverige och Norge i
Malrnberget.

9. KS 2011:390 050
Inköpsansvarig och inköparen har den 12 maj 2011 jml delegation upphandlat av DM
Qvert tryckning och leverans av blanketter, kuvert mm. Ramavtal. Avtalstid 2011-06-
01-2013-05-31, 2 år med möjlighet till förlängning 1 år.

10. KS 2011:402 050
Kommunstyrelsens ordförande har den 19 april 2011 jml delegation fattat beslut om
Tilldelningsbeslut — licensförsörjning.

11. KS 2011:403 050
Kommunstyrelsens ordförande har den 19 april 2011 jml delegation fattat beslut om
Tilldelningsbeslut — öppna programvaror.

1 Utdragsbestyrkande
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Kurser
I. Tillgänglighetens dag
Plats: Gällivare
Datum: 28 september 2011
Kostnad: -

2. ANCL-projektet
Plats: Dokkas
Datum: 22 juni 2011
Kostnad: -

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  380 (404)

2011-06-14

12. KS 2010:115 844
Kommunstyrelsens ordförande har tecknat ett sarnverkansavtal för projekt Besöksmål
världsarvet Laponia, avtalet gäller från undertecknandet torn 2013-12-31.

Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar att Lars Alriksson (m) och Maria Ah161 (s) deltar i Tillgäng-
lighetens dag den 28 september 2011.

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

Utdragsbestyrkandeå
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§ 203

Kommunst elsens bud etu föl.nin - 2011

Kommunstyrelsen beslutar

Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning januari-maj 2011.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 381 (404)

2011-06-14

att med beaktande lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

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

Vid dagens sammanträde redovisar Lennart Johansson, kommunehef, budget-
uppföljning januari-maj 2011.

i Utdragsbestyrkande

KS/2011:4 -042
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Kommunstyrelsen beslutar

2011-06-14

§ 204

Information till kommunst elsen an ående Malmber et - 2011

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 informerar Åsa Persson, bergmästare, och Stefan Tuoma,
gruvingenjör, om Bergsstaten. Bergsstaten är ett särskilt beslutorgan inom Sveriges
geologiska undersökning, och beslutar om undersökningstillstånd, bearbetnings-
koncession och markanvisning för gruvor i hela landet.

Informationen pågår kl. 10:15-11:15.

Tommy Nyström (s) informerar om mötet med Lars-Eric Aaro, VD LKAB, den 10 juni
2011, rörande västra och östra Malmberget.

g

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 382 (404)

1 Utdragsbestyrkande
1
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Kommunstyrelsen beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

/.4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 383 (404)

2011-06-14

§ 205

Information till kommunst elsen från de kommunala råden - 2011

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp
information från de kommunala råden.

KS/2011:7 -101

Vid dagens sammanträde informerar Birgitta Larsson (s) om Folkhälsorådets före-
gående möte. Catharina Gustafsson har anställts som Folkhälsostrateg vid Gällivare
kommun, och sammanträdet blev ett uppstartsmöte med brainstorming och grupp-
arbeten kring vad man vill med rådet.

Tornas Nilsson (s) informerar om Kommunala pensionärsrådets möte, där bland annat
delbetalning av badkort, rådets reglemente och taxor togs upp till behandling.

Tomas Nilsson informerar även om Rådet för funktionshinderfrågors möte, där
Tillgänglighetsdagen och Kulturfestivalen diskuterades.

Maria Åh161 (s) informerar om Ungdomsrådets möte, där det informerades om
aktiviteter som har hållits under året.

I Utdragsbestyrkande
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§ 206

Framtidens äldreboenden

Kommunstyrelsen beslutar

2011-06-14

Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-02 § 117

att innan slutligt beslut fattas så krävs en kostnadskalkyl.

Beslutsunderlag
1. Utredningen Framtidens äldreboende i Gällivare kommun.
2. Kostand per brukare, resultat och jämförelser.
3. Lokalstyrgruppens protokoll 2011-03-18 § 2.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-04-18 § 59.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-02 § 117.

att det nya äldreboendet byggs på fastigheten Kommunalhemmet 1,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 384 (404)

Utdragsbestyrkande

KS/2011:30 -730

att beslut i frågan om vem som ska äga och/eller ansvara för uppförandet hänskjuts till
kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2011.

Bakgrund
En projektgrupp har efter uppdrag av lokalstyrgruppen undersökt hur framtidens äldre-
boende i Gällivare kommun ska utformas och planeras.

att arbetet med nybyggnad av äldreboende med 70 platser/lägenheter i steg 1 ska på-
börjas,

att beslut i frågan om vem som ska äga och/eller ansvara för uppförandet hänskjuts till
kommunstyrelsens sammanträde den 14 juni 2011,

att anta inriktningsbeslut om att nuvarande äldreboenden i Älvgården som hyrs av Norr-
bottens Läns Landsting också fortsättningsvis ska hyras för äldreboende,

Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar att beslut i frågan om vem som ska äga och/eller ansvara för
uppförandet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2011.

Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tom-
my Nyströrns förslag.
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§ 207

Re ler för hanterin av kontantkassor

Kommunstyrelsen beslutar

att anta förslag till regler för kontant försäljning och kontantkassor.

Bakgrund
Revisorerna har granskat hanteringen av kontantkassor i Gällivare kommun, om den
interna kontrollen avseende hanteringen är utformad på ett ändamålsenligt och säkert
sätt. Revisorerna bedömer att befintliga handkassor i huvudsak hanteras ändamålsenligt
och med tillräcklig intern kontroll. Dock finns visst utrymme för att stärka den interna
kontrollen.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  385 (404)

2011-06-14

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut

att anta förslag till regler för kontant försäljning och kontantkassor.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-04-18 § 50.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2011-05-03 § 94.
3. Revisorernas granskningsrapport om kontantkassor.
4. Ekonomienhetens tjänsteskrivelsc 2011-05-27.
5. Regler för kontakt försäljning och kontantkassor.

Utdragsbestyrkande

KS/2011:180 -007
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Kommunstyrelsen beslutar

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

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

Förslag till beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 386 (404)

2011-06-14

§ 208

Ansökan om förändrin av detal. lan Kommunalhemmet 1 Gällivare

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-05-16 § 87
2. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-05-20.

Utdragsbestyrkande

KS/2011:377 -214

att hos miljö- och byggnämnden anhålla om ändrad detaljplan för Kommunalhemmet 1,
Gällivare.

Bakgrund
Gunillahems sjukhem i Malmberget kommer att avvecklas på grund av samhälls-
omvandlingen. Med anledning därav har kommunstyrelsen 2011-05-02 § 117 beslutat

att arbetet med nybyggnad av äldreboende med 70 platser/lägenheter i steg 1 skall på-
börjas,

att det nya äldreboendet skall byggas på fastigheten Kommunalhemmet 1, Gällivare.

Gällande detaljplan i området är stadsplan för kv. Lasarettet m.m. fastställd av
kommunfullmäktige 1958-05-10. Aktuell fastighet är avsedd för allmänt ändamål.

Prograrnarbetet med att fastställa omfattning, utformning och placering av det nya vård-
och omsorgsboendet planeras pågå under 2011. I uppdraget ingår även att förbereda för
en ev. senare etapputbyggnad av äldreboendet i steg 2.

Inom fastigheten Kommunalhemmet 1 finns i dagsläget sju stycken byggnader (Fors-
gårdsvillorna) där socialförvaltningen i fyra byggnader bedriver dagverksamhet/boende
för funktionshindrade och för psykiatrin. Resterande byggnader hyrs av Landstinget och
entreprenörer som boenden. Målsättningen är att försöka bibehålla byggnaderna under
etapp 1. I övrigt finns en bollplan inom fastigheten som ej nyttjas i dagsläget.

att hos miljö- och byggnämnden anhålla om ändrad detaljplan för Kommunalhemmet 1,
Gällivare.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  387 (404)
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§ 209

Ra ort enli bola sordnin en för TOP bostäder AB - 2011

Kommunstyrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund
TOP bostäder AB har inkommit med rapport enligt bolagsordningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. Rapport enligt bolagsordningen för perioden januari-mars 2011.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-05-16 § 82.

1 Utdragsbestyrkande

1

KS/2011:75 -107
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§ 210

Reviderin av krisinformations lan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  388 (404)

2011-06-14

Kommunstyrelsen beslutar

att anta reviderad version av informationsplan vid extraordinära händelser.

Bakgrund
Reviderad informationsplan vid extraordinära händelser.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga särskilda konsekvenser/påverkan för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår komrnunstyrelsen besluta

att anta reviderad version av informationsplan vid extraordinära händelser.

Beslutsunderlag
1. Inforrnationsplankutiner vid extraordinära händelser.
2. Informationsenhetens tjänsteskrivelse 2011-04-28.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-05-16 § 83.

1 Utdragsbestyrkande

i
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§ 211

En ån sansla år 2011 för Wassarahem 2

Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  389 (404)

2011-06-14

KS/2011:236 -040

att ärendet återremitteras, eftersom ekonomisk konsekvensanalys rörande ett eventuellt
uteblivet engångsanslag saknas,

att ekonomienheten redovisar resultatpåverkan på kommunstyrelsens sammanträde i
augusti 2011,

att socialnämndens arbetsutskott bjuds in till kommunstyrelsens sammanträde i augusti.

Bakgrund
Socialnämnden anvisades i 2011 års budget ett engångsanslag om 2 000 000 kronor till
korttidsvården på Wassarahem 2. Då detta anslag bara bedöms räcka till 3 månaders
drift anhåller nämnden om ytterligare ett engångsanslag om 2 500 000 kronor för år
2011.

Enligt senaste budgetuppföljning per mars månad har socialförvaltningen prognostiserat
ett resultat i balans (+/- 0) för år 2011.

Ekonomiska konsekvenser
Prognosen för kommunens resultat 2011 per mars månad uppgår till ca 6,8 mkr.
Om kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anvisa 2 500 000 kronor
ur rörelsekapitalet så skulle prognosen för årets resultat komma att uppgå till ca 4,3 mkr.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Ekonomienheten föreslår kommunstyrelsen besluta

att med hänsyn till förvaltningens prognos, avvakta med att föreslå anvisning av ytterli-
gare engångsanslag för år 2011,

att meddela socialnämnden att i stället vid behov aktualisera frågan under hösten om
bedömningen av behovet av tilläggsanslag kvarstår,

att ovanstående beslut delges kommunfullmäktige.

1 Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 390 (404)

2011-06-14

Beslutsunderlag
1. Socialnämndens protokoll 2011-02-17 § 36.
2. Budgetuppföljning januari-mars 2011.
3. Ekonomienhetens skrivelse 2011-04-28.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-05-16 § 84.

att ärendet återremitteras, eftersom ekonomisk konsekvensanalys rörande ett eventuellt
uteblivet engångsanslag saknas,

att ekonomienheten redovisar resultatpåverkan på kommunstyrelsens sammanträde i
augusti 2011,

att socialnämndens arbetsutskott bjuds in till kommunstyrelsens sammanträde i augusti.

Propositionsordning
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat att ärendet skall återremitteras.

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 391 (404)

2011-06-14

§ 212

Anvisnin av medel till bärbara elevdatorer med trådlösa nätverk vid
nasieskolan

Kommunstyrelsen beslutar

KS/2011:342 -612

att anvisa 473 000 kr ur verksamhet 941 "Utvecklingsmedel" med ansvar 80 till i 2011
års budget till verksamhet 45033 "Lapplands gymnasium" med ansvar 193 för ut-
betalning till Lapplands kommunalförbund.

Bakgrund
Lapplands kommunalförbund har vid sitt direktionsmöte 2011-04-28, beslutat ansöka
om finansiering med 473 000 kronor från Gällivare kommun till anskaffning av bärbara
elevdatorer i trådlösa nätverk vid gymnasieskolan. Budgeten inom verksamhet 941 ut-
vecklingsmedel uppgår för 2011 till 1 000 000 kronor. F.n. återstår 905 000 kronor av
denna budget.

Ekonomiska konsekvenser
Av anslaget utvecklingsmedel i 2011 års budget återstår, efter föreslaget beslut om
finansiering 432 000 kronor.

Förslag till beslut

att anvisa 473 000 kr ur verksamhet 941 "Utvecklingsmedel" mcd ansvar 80 till i 2011
års budget till verksamhet 45033 "Lapplands gymnasium" med ansvar 193 för ut-
betalning till Lapplands kommunalförbund.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-05-16 § 85.
2. LKF direktionens sammanträdesprotokoll 2011-04-28 § 38.
3. Ekonornienhetens tjänsteskrivelse 2011-05-30.

I 77-- I
Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 213

N kollektivtrafikm ndi het

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 392 (404)

2011-06-14

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att Norrbottens Läns Landsting ska vara kollektivtrafikmyndighet i Norrbotten,

KS/2011:13 -500

att genomföra en skatteväxling motsvarande 34 öre per skattekrona mellan kommunerna
i Norrbottens län och Norrbottens Läns Landsting, varav 2 öre är reserverat till
ambitionshöjning. Skatteväxlingsunderlaget är baserat på 2011 års kostnader. Nivån
gäller under förutsättning att Riksdagen beslutar om en enhetlig garantinivå i
kommunernas och landstingets utjämningssystem,

att 2 öre av skatteväxlingen ska användas till ambitionshöjning och utveckling av
kollektivtrafiken samt att landstinget ska reservera motsvarande del,

att överlåta kommunens aktier i Länstrafiken i Norrbotten AB till landstinget till
nominellt värde,

att säga upp gällande konsortialavtal för Länstrafiken i Norrbotten AB i samband med
överlåtelsen av aktierna per den 31 december 2011,

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån följande principiella utgångspunkter för
bildandet av kollektivtrafikrnyndighet teckna avtal mellan myndigheten/landstinget och
länets kommuner:

Ansvarsfördelningen för hållplatser ska vara i enlighet med tidigare träffad över-
enskornmelse mellan kommunerna och Länstrafiken i Norrbotten AB.

Kommunerna skall kunna överlämna ansvaret för upphandling gällande fård-
tjänst/riksfårdtjänst och skolskjutsar till myndigheten på samma sätt som idag
görs till Länstrafiken i Norrbotten AB.

En enskild kommun som har högre ambition än vad myndigheten kan erbjuda
ska kunna göra tillköp av trafik som komplement i begränsad omfattning. En ut-
formning av en modell för detta ändamål skall utredas.

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  393 (404)

2011-06-14

En formalisering av samrådsorganisationen bestående av: politiskt
forum/trafikberedning på högsta politiska nivå (kommunstyrelse-
/landstingsstyrelseordförande) med representation från landstinget och samtliga
kommuner ska fastställas. Där kommunerna har en plats mer än landstinget. Det
bör vara ett samrådsorgan för regionens infrastruktur och kollektivtrafik-
utveckling.

1-2 ggr / år anordnas storforum i samråd med kommuner och övriga ansvariga
aktörer för strategiska framtidsdiskussioner.

Enskilda kommuner ska kunna begära samråd vid uppkomna behov.

Myndigheten ska kunna uppdra till en enskild kommun att ta fram underlag till
trafikförsörjningsprogrammet för sin kommun.

att överlåta ansvaret för fårdtjänst och riksfårdtjänst till kollektivtrafikrnyndigheten
enligt tidigare överenskommelse som funnits med Länstrafiken i Norrbotten AB,

att uppdra till kollektivtrafikmyndigheten att planera och upphandla skolskjutsar enligt
tidigare överenskommelse som funnits med Länstrafiken i Norrbotten AB.

Bakgrund
Kommunerna och landstinget har enligt den nya kollektivtrafiklagen (2010:1065) att
besluta om hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska organiseras. En politisk
styrgrupp bestående av representanter för Norrbottens läns landsting och länets
kommuner har berett frågan kring huvudmannaskap för kollektivtrafikmyndigheten i
Norrbottens län med beaktande av propositionen om ny kollektivtrafiklag. Den politiska
styrgruppen har bestått av Kent Ögren (s), Agneta Granström (mp) och Jens Sundström
(fp) från landstinget och Peter Roslund (s), Tommy Nyström (s) och Yvonne Stålnacke
(s) från kommunerna.

Förslag till beslut
Kornmunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att Norrbottens Läns Landsting ska vara kollektivtrafikmyndighet i Norrbotten,

att genomföra en skatteväxling motsvarande 34 öre per skattekrona mellan kommunerna
i Norrbottens län och Norrbottens Läns Landsting, varav 2 öre är reserverat till
arnbitionshöjning. Skatteväxlingsunderlaget är baserat på 2011 års kostnader. Nivån
gäller under förutsättning att Riksdagen beslutar om en enhetlig garantinivå i
kommunernas och landstingets utjämningssystem,

I Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  394 (404)

2011-06-14

att 2 öre av skatteväxlingen ska användas till ambitionshöjning och utveckling av
kollektivtrafiken samt att landstinget ska reservera motsvarande del,

att överlåta kommunens aktier i Länstrafiken i Norrbotten AB till landstinget till
nominellt värde,

att säga upp gällande konsortialavtal för Länstrafiken i Norrbotten AB i samband med
överlåtelsen av aktierna per den 31 december 2011,

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån följande principiella utgångspunkter för
bildandet av kollektivtrafikmyndighet teckna avtal mellan myndigheten/landstinget och
länets kommuner:

Ansvarsfördelningen för hållplatser ska vara i enlighet med tidigare träffad över-
enskommelse mellan kommunerna och Länstrafiken i Norrbotten AB.

Kommunerna skall kunna överlämna ansvaret för upphandling gällande färd-
tjänst/riksfärdtjänst och skolskjutsar till myndigheten på samma sätt som idag
görs till Länstrafiken i Norrbotten AB.

En enskild kommun som har högre ambition än vad myndigheten kan erbjuda
ska kunna göra tillköp av trafik som komplement i begränsad omfattning. En
utformning av en modell för detta ändamål skall utredas.

En formalisering av samrådsorganisationen bestående av: politiskt
forum/trafikberedning på högsta politiska nivå (kommunstyrelse-
/1andstingsstyrelseordförande) med representation från landstinget och samtliga
kommuner ska fastställas. Där kommunerna har en plats mer än landstinget. Det
bör vara ett samrådsorgan för regionens infrastruktur och kollektivtrafik-
utveckling.

1-2 ggr / år anordnas storforum i samråd med kommuner och övriga ansvariga
aktörer för strategiska framtidsdiskussioner.

Enskilda kommuner ska kunna begära samråd vid uppkomna behov.

Myndigheten ska kunna uppdra till en enskild kommun att ta fram underlag till
trafikförsörjningsprogrammet för sin kommun.

att överlåta ansvaret för fårdtjänst och riksfårdtjänst till kollektivtrafikmyndigheten
enligt tidigare överenskommelse som funnits med Länstrafiken i Norrbotten AB,

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 395 (404)

2011-06-14

att uppdra till kollektivtrafikrnyndigheten att planera och upphandla skolskjutsar enligt
tidigare överenskommelse som funnits med Länstrafiken i Norrbotten AB.

Beslutsunderlag
1. Ny kollektivtrafikmyndighet.
2. Missiv avseende uppdraget att bilda regional kollektivtrafikmyndighet.
3. Beslutsunderlag bildande av regional kollektivtrafikmyndighet.
4. Skatteväxling vid ett ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Norrbotten.
5. Förslag till beslut.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-05-16 § 86.

1 Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 396 (404)

2011-06-14

§ 214

En ån sansla till barn- utbildnin s- och kulturnämnden avseende lednin sresurs
förskolan

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS/2011:412 -040

att anvisa 300 000 kr ur rörelsekapitalet i 2011 års, till Barn-, utbildnings- och kultur-
nämndens budget verksamhet 44001 "Rektorer i grundskolan" med ansvar 60010.

Reservation
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Bakgrund
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen har i skrivelse 2011-05-31 ansökt om ett
engångsanslag avseende ledningsresurs inom förskolan i 2011 års budget.

Ekonomiska konsekvenser
Då prognosen för skatteintäkter och bidrag år 2011 förbättrats med ca 13,5 mkr, från det
att budgeten "låstes" 2011-01-23, så ryms ett engångsanslag om 300 tkr väl inom
budget i balans och ett resultat motsvarande minst 0,5 % av skatteintäkter och bidrag.

Förslag till beslut

att anvisa 300 000 kr ur rörelsekapitalet i 2011 års, till Barn-, utbildnings- och kultur-
nämndens budget verksamhet 44001 "Rektorer i grundskolan" med ansvar 60010.

Beslutsunderlag
1. Barn-, utbildning- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-31.
2. Ekonornienhetens tjänsteskrivelse 2011-06-01.

Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar avslag till förslag till beslut.

Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Birgitta Larssons förslag till beslut undcr
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat förslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.

1 Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  397 (404)

2011-06-14

§ 215

Service- och tekniknämnden tillä sansla snörö'nin 2011

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS/2011:355 -042

att anvisa 2 000 000 kr ur rörelsekapitalet i 2011 års, till Service- och tekniknämndens
budget verksamhet 240 "Gator och vägar inom planområde" med ansvar 1212.

Bakgrund
Service och tekniknämnden i samband med budgetuppföljning per mars månad § 71
2011-05-03, beslutat hemställa hos kommunstyrelsen om ökning av budgetramen för
snöröjning med 2 000 000 kronor. Vid nämndens budgetföljning per mars månad
prognostiserades ett underskott på gator och vägar för helåret till ca 1,5 mkr. Vid
budgetuppföljningen per april månad konstateras att om kommande vintersäsong blir
ungefär som den tidigare kommer verksamheten att kosta cirka 2 mkr mer än budget.

Ekonomiska konsekvenser
Då prognosen för skatteintäkter och bidrag år 2011 förbättrats med ca 13,5 mkr, från det
att budgeten "låstes" 2011-01-23, så ryms ett engångsanslag om 2 mkr väl inom budget
i balans och ett resultat motsvarande minst 0,5 % av skatteintäkter och bidrag.

Förslag till beslut

att anvisa 2 000 000 kr ur rörelsekapitalet i 2011 års, till Service- och tekniknämndens
budget verksamhet 240 "Gator och vägar inom planområde" med ansvar 1212.

Beslutsunderlag
1. Service och tekniknämndens protokoll 2011-05-03 § 71.
2. Budgetuppföljning per april månad redovisad vid KSAU 2011-05-26.
3. Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2011-06-01.

1 Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 398 (404)

2011-06-14

§ 216

Tillstånd av kommunst relsen att eventuellt försäl'a fasti het Gällivare 15:330

KS/2011:419 -294

att ge tillstånd till TOP bostäder AB att eventuellt försälja fastigheten Gällivare 15:330
benämnd Granbacka,

att fastigheten försäljs under förutsättning att eventuell köpare förbinder sig att också
nyproducera lägenheter inom fastigheten.

Reservation
Fredric Olofsson (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Bakgrund
TOP bostäder AB har inkommit med en skrivelse rörande tillstånd av kommunstyrelsen
att eventuellt försälja fastighet.

I Bolagsordningen § 5 står följande: "Bolaget äger endast efter medgivande av
kommunstyrelsen förvärva eller avhända sig bebyggd eller obebyggd fastighet
respektive tomträtt till sådan fastighet."

TOP bostäder AB äger fastigheten Gällivare 15:330 benämnd Granbacka med 93
stycken lägenheter. På fastigheten har rivits fem huskroppar, ca 50 lägenheter, men
byggrätten finns kvar och gör det möjligt att med kortare ledtid kunna bygga upp nya
huskroppar. Intressent har anmält eventuellt intresse för att köpa fastigheten i avsikt att
också nyproducera lägenheter inom fastigheten.

TOP bostäder AB:s styrelse har 2011-06-09 beslutat

att hos kommunstyrelsen begära tillstånd att eventuellt försälja fastigheten Gällivare
15:330 benämnd Granbacka,

att fastigheten försäljs under förutsättning att eventuell köpare förbinder sig att också
nyproducera lägenheter inom fastigheten.

Beslutsunderlag
1. TOP bostäder AB:s skrivelse 2011-06-09.

1 Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE  KOMMUN
Kommunstyrelsen
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Yrkande
Fredric Olofsson (skp) yrkar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 399 (404)

2011-06-14

att det kommunägda TOP bostäder AB skall bygga hyresrätter på Gällivare 15:330
(Granbacka),

att kommunen snarast tar upp förhandlingar med LKAB gällande finansiering som en
del av den frarntvingande samhällsomvandlingen.

Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m), Wania Lindberg (s),
Stig Eriksson (v) och Maria Åhkn (s)

att ge tillstånd till TOP bostäder AB att eventuellt försälja fastigheten Gällivare 15:330
benämnd Granbacka,

att fastigheten försäljs under förutsättning att eventuell köpare förbinder sig att också
nyproducera lägenheter inom fastigheten.

Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons in.fl. förslag mot Fredric Olofssons förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-
styrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fi. förslag.

i 1 Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 217

Sole Event: Ansökan om stöd till centrumaktivitet sommar n  a

Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 400 (404)

2011-06-14

KS/2011:424 -807

att Sole Event erhåller 39 500 kr i stöd för genomförande av arrangemanget Sommar-
gympa, och att medel anvisas ur aktivitet 312 "Till KS förfogande", under förutsättning
att kommunstyrelsen har befogenheter att medgiva ekonomiskt stöd till rubricerat
arrangemang,

att utbetalning sker mot redovisade kostnader, dock senast 31 september 2011.

Bakgrund
Under sommaren 2010 anordnade Sole Event sommargympa för alla medborgare och
besökare i Gällivare. Sommargympan ordnades på uppdrag av Folkhälsorådet och hölls
under åtta veckor med träning två gånger/vecka. Sommargympan bjöd på utomhus-
träning, levande musik, liv och rörelse, nya bekantskaper och många åskådare. Totalt
deltog 268 personer, mestadels kvinnor. Medelåldern var 55 år och medianåldern var 31
år. Flest deltagare hade zumbapasset med dryga 40 deltagare.

Total kostnad för sommargympan 2010 var 85 437 kr för åtta veckors program
exklusive annonsering.

Sole planerar att starta under vecka 24 på tisdagar och på torsdagar med förslagsvis
zumba, afrodans och yoga i tre veckors perioder, på torget som förra året och sommaren
avslutas vecka 32 med ett särskilt arrangemang.

Total budget för arrangemanget uppgår till 125 890 kr för tio veckors genomförande
inklusive den festliga avslutningen.

Näringslivsutskottet beslutade 2011-05-17 § 16

att Sole Event erhåller 39.500 kr i stöd för genomförande av arrangemanget Sommar-
gympa. Medel anvisas ur aktivitet 144 Gällivare Utvecklingsort,

att utbetalning sker mot redovisade kostnader, dock senast 31 september 2011.

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 401 (404)

2011-06-14

Beslutsunderlag
1. Ansökan Sole Event.
2. Utvecklingsenhetens tjänsteskrivelse och utredning2011-05-08.
3. Kommunstyrelsens näringslivsutskotts protokoll 2011-05-17 § 16.

Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar

att Sole Event erhåller 39 500 kr i stöd för genomförande av arrangemanget Sommar-
gympa, och att medel anvisas ur aktivitet 312 "Till KS förfogande", under förutsättning
att kommunstyrelsen har befogenheter att medgiva ekonomiskt stöd till rubricerat
arrangemang,

att utbetalning sker mot redovisade kostnader, dock senast 31 september 2011.

Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kornmunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta
Larssons förslag.

Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Ekonomiska konsekvenser
Inga utöver budgeterade medel.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  402 (404)

2011-06-14

§ 218

Förlän in av förordnande som förvaltnin schef för barn- utbildnin - och
kulturförvaltnin en

Kommunstyrelsen beslutar

KS/2011:425 -023

att erbjuda Kjell Wallgren ett nytt förordnande som förvaltningschef att gälla i tre år
fr.o.m. 2012-01-01.

Reservation
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Bakgrund
Nu gällande tidsbegränsade chefsförordnande om tre år för Kjell Wallgren upphör
fr.o.m. 2012-01-01. Kommunchefen har haft samtal med berörda politiska instanser och
med Kjell Wallgren. Personalchefen har haft överläggningar med facken.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Stor hänsyn har tagits till det av samtliga berörda parter vars gemensamma syn på
konsekvenserna är starkt bidragande till nedanstående "Förslag till beslut".

Förslag till beslut

att erbjuda Kjell Wallgren ett nytt förordnande som förvaltningsehef att gälla i tre år
fr.o.m. 2012-01-01.

Beslutsunderlag
1. Personalenhetens tjänsteskrivelse 2011-06-10.
2. Kopia av protokoll från överläggningar med berörda fackföreningar.

Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.

Karl-Erik Taivalsaari (v) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m) och Fredric
Olofsson (skp) avslag till förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Karl-Erik Taivalsaaris m.fl. förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-
styrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons förslag.

1 Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 403 (404)

2011-06-14

§ 219

Diskussion rörande samhällsomvandlin en

KS/2011:112-101

att upprätta en strategisk markgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott och
miljö- och byggnämndens presidium.

Bakgrund
Vid dagens sammanträde upptas diskussion med Sture Sundquist, miljö- och byggchef,
Ulf Normark, ordförande och byggnämnden och Kent Tina, vice ordförande
miljö- och byggnämnden rörande samhällsomvandlingen.

Diskussionen pågår kl. 11:30-12:20.

Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar att upprätta en strategisk rnarkgrupp bestående av kommun-
styrelsens arbetsutskott och miljö- och byggnämndens presidium.

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

2011-06-14

§ 220

Marku låtelse Attraktiva Bostäder i Norr AB

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna ett arrendeavtal,

att återrapportering sker till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Bakgrund
Attraktiva Bostäder i Norr AB har sökt bygglov för flerbostadshus med 30 lägenheter på
den nuvarande parkeringen vid Tallbacka IP.

Beslutsunderlag
1. Bygglovsansökan, Attraktiva Bostäder i Norr AB.

Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 404 (404)

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna ett arrendeavtal,

att återrapportering sker till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Utdragsbestyrkande

KS/2011:441 -231

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.


