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Kommunstyrelsen

KS/2012:231 -012
§ 123
Kommun lan 2013-2015
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta kommunplan 2013-2015 exklusive budget.
Reservation
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Gun Isaxon (skp) deltar ej i beslutet.
Bakgrund
Kommunplan är ett strategiskt styrande dokument för kommunens nämnder, styrelser
och verksamheter.

Kommunplan 2013-2015 innehåller styrmodell, processen för verksamhetsplanering,
attraktivt och expansivt, kommunens mål under perioden, kommunfullmäktiges styrkort
2013-2015, organisation och nämnder samt kommunala bolag.
Budgeten antas parallellt med förslag på kommunplan 2013-2015 och beslutas som
åtskilda ärenden. Dessa delar paketeras ihop till ett gemensamt dokument när budgeten
har beslutats i kommunfullmäktige 2012-06-20.
Kommunstyrelsens budgetberedning beslutade vid sammanträdet 2012-05-24 § 88 att
lämna ärendet öppet till kommunstyrelsen den 11 juni 2012.
•

Ekonomiska konsekvenser
Beslut av kommunplan exklusive budget medför inga direkta ekonomiska
konsekvenser.

•

Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslut av kommunplan kan innebära vissa konsekvenser för barn och ungdomar i form
av prioriterade satsningsoråden. Vilka konsekvenser är i dagsläget svåra att specificera.
Förslag till beslut

att anta kommunplan 2013-2015 exklusive budget.

i
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Beslutsunderlag
1. Kommunplan 2013-2015.
2. Kommunstyrelsens budgetberedning protokoll 2012-05-24 § 88.
Yrkande
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) och Margareta
Henricsson (ns)

att anta kommunplan 2013-2015 exklusive budget.
•

Lars Alriksson (m) yrkar
att resultatet för år 2014-2015 skall minst motsvara 1 % av skatter och bidrag,

•

att i övrigt anta kommunplan 2013-2015 exklusive budget.
Propositionsordning
Ordförande ställer Stig Eriksson m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larsson m.fl. förslag.

•
•

1 Utdragsbestyrkande
1
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KS/2012:233 -041
§ 124
Driftbud et 2013

lan 2014-2015 - Kommunfullmäkti e

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

För Kommunfullmäktige:
Driftbudget 2013,1 340 tkr.
Budgetplan 2014, 1 340 tkr.
Budgetplan 2015,1 340 tkr.
Reservation
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Gun Isaxon (skp) deltar ej i beslutet.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har lämnat förslag till budget 2013 samt plan 2014-2015.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga ekonomiska konsekvenser.

•

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

För Kommunfullmäktige:

•

Driftbudget 2013,1 340 tkr.
Budgetplan 2014, 1 340 tkr.
Budgetplan 2015, 1 340 tkr.

1 Utdragsbestyrkande
1
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Beslutsunderlag
1. Driftbudgetram/plan 2013-2015.
2. Konsekvensbeskrivning.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning protokoll 2012-05-24 § 89.
4. Driftbudgetram/ plan 2013-2015 vänsterpartiets förslag.
5. Driftbudgetram/ plan 2013-2015 moderata samlingspartiets förslag.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet med budgetberedningens förslag till beslut.

Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Margareta Henricsson (skp) att
För kommunfullmäktige:
Driftbudget 2013: 1 155 tkr
Budgetplan 2014: 1 155 tkr
Budgetplan 2015: 1 155 tkr.
Lars Alriksson (m) yrkar att
För kommunfullmäktige:
Driftbudget 2013: 905 tkr
Budgetplan 2014: 905 tkr
Budgetplan 2015: 905 tkr
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Stig Eriksson mil. förslag och därefter
Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med
Birgitta Larssons förslag.

•
*

i
i

1 Utdragsbestyrkande
i
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KS/2012:234 -041
§ 125
Driftbud et 2013

lan 2014-2015 - Valnämnden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

För Valnämnden:

•

Driftbudget 2013: 29 tkr, tidigare beslut.
Budgetplan 2014: 574 tkr, varav 545 tkr i engångsanslag, tidigare beslut.
Budgetplan 2015: 29 tkr.
Gun Isaxon (skp) deltar ej i beslutet.
Bakgrund
Valnämnden har lämnat förslag till budget 2013 samt plan för 2014-2015.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

•
•

För Valnämnden:
Driftbudget 2013: 29 tkr, tidigare beslut.
Budgetplan 2014: 574 tkr, varav 545 tkr i engångsanslag, tidigare beslut.
Budgetplan 2015: 29 tkr.
Beslutsunderlag
1. Driftbudgetram/plan 2013-2015.
2. Kommunstyrelsens budgetberedning protokoll 2012-05-24 § 90.

1 Utdragsbestyrkande
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KS/2012:236 -041
§ 126
Driftbud et 2013

lan 2014-2015 - Överförm

darnämnden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

För Överförmyndarnämnden:
Driftbudget 2013,1 230 tkr.
Budgetplan 2014, 1 230 tkr.
Budgetplan 2015, 1 230 tkr.
Reservation
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

III
I

Gun Isaxon (skp) deltar ej i beslutet.
Bakgrund
Överförmyndarnämnden har lämnat förslag till budget 2013 samt plan 2014-2015.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga ekonomiska konsekvenser.

•

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

För Överförmyndarnämnden:

a

Driftbudget 2013, 1 230 tkr.
Budgetplan 2014, 1 230 tkr.
Budgetplan 2015, 1 230 tkr.
Beslutsunderlag
1. Driftbudgetram/plan 2013-2015.
2. Konsekvensbeskrivning.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning protokoll 2012-05-24 § 91.
4. Driftbudgetram/plan 2013-2015 Moderata samlingspartiets förslag.

1
1

1

1 Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Birgitta Larsson (s), Stig Eriksson (v) och Margareta Henricsson (ns) yrkar i enlighet
med budgetberedningens förslag till beslut.

Lars Alriksson (m) yrkar att:
För Överförmyndarnämnden:
Driftbudget 2013: 1 089 tkr
Budgetplan 2014:1 089 tkr
Budgetplan 2015: 1 089 tkr
•

•

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

•
•

1 Utdragsbestyrkande
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KS/2012:181 -041
§ 127
Kommunst elsens investerin sbud et 2013 och lan för erioden 2014-2015
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

För kommunstyrelsen:
Investeringsbudget 2013: 11 500 tkr.
Investeringsplan 2014: 10 000 tkr.
Investeringsplan 2015: 10 000 kr.

•

Gun Isaxon (skp) deltar ej i beslutet.

•

Bakgrund
Förslag till investeringsbudget 2013 och plan för perioden 2014 —2015 har upprättats av
kommunstyrelsen.

Investeringsbudget 2013: 11 570 tkr
Investeringsplan 2014: 10 000 tkr
Investeringsplan 2015: 0 kr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

Investeringsbudget 2013: 11 500 tkr.
Investeringsplan 2014: 10 000 tkr.
Investeringsplan 2015: 10 000 kr.

•

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens budgethandlingar 2013 - 2015.
2. Kommunstyrelsens budgetberedning protokoll 2012-05-24 § 92.

•

Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v), Lars Alriksson (m)
och Margareta Henricsson (ns) i enlighet med budgetberedningens förslag till beslut.

1
1

1
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Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larsson förslag.

•
•

1 Utdragsbestyrkande
i
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KS12012:175 -041
§ 128
Kommunst elsens taxor 2013
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta

att beslut om taxorna för lotteritillstånd- och kontrollantarvode, föreningstjänster,
kopiering av allmän handling delegeras inför budget 2014 till kommunstyrelsen,
att anta kommunstyrelsens taxor för 2013.
Gun Isaxon (skp) deltar inte i beslutet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har upprättat förslag till inom kommunstyrelsens område.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkortet och
kommunstyrelsens budgetdirektiv.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta kommunstyrelsens taxor för 2013.
Kommunstyrelsens budgetberedning förslår kommunfullmäktige besluta

att beslut om taxorna för lotteritillstånd- och kontrollantarvode, föreningstjänster,
kopiering av allmän handling delegeras inför budget 2014 till kommunstyrelsen,
att anta kommunstyrelsens taxor för 2013.

•

1

Ld(

1 Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Förteckning över nämndens taxor.
2. Kollektivtrafiktaxan.
3. Ansöknings- och tillsynsavgift för serveringstillstånd.
4. Taxa för lotteritillstånd- och kontrollantarvode.
5. Taxa för föreningstjänster.
6. Taxa för kopiering av allmän handling.
7. Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-07 § 70.
8. Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll 2012-05-24 § 93.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v), Margareta Henricsson
(ns) i enlighet med budgetberedningens förslag till beslut.

Lars Alriksson (m) yrkar
att länstrafiken Norrbotten AB:s biljettpriser gäller för enkelbiljett, rabattkort 10-20
resor och periodkort,
att priset för barn och ungdomar kvarstår oförändrat, det vill säga 300 kronor samt kortpriset ingår i priset för årskort,
att årskort för vuxna ej längre erbjuds.

•

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

•

1 Utdragsbestyrkande
1
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2012-06-11
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2012:237 -041
§ 129
Mil.ö- och b

nämndens taxor 2013

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att beslut om taxa livsmedels- och foderlagsstiftningen delegeras inför budget 2014 till
miljö- och byggnämnden,
att anta miljö- och byggnämndens taxor för 2013.
Gun Isaxon (skp) deltar inte i beslutet.
Bakgrund
Miljö- och byggnämnden har upprättat förslag till taxor inom nämndens område.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkortet och
kommunstyrelsens budgetdirektiv.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

att beslut om taxa livsmedels- och foderlagsstiftningen delegeras inför budget 2014 till
miljö- och byggnänmden,
att anta miljö- och byggnämndens taxor för 2013.
Beslutsunderlag
1. Förteckning över miljö- och byggnämndens taxor.
2. Miljö- och byggnämndens protokoll 2012-05-10 § 77.
3. Taxa för kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen.
4. Miljö- och byggnämndens protokoll 2012-05-10 § 79.
5. Taxa för plan- och bygglov.
6. Miljö- och byggnämndens protokoll 2012-05-10 § 78.
7. Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel.
8. Miljö- och byggnämndens protokoll 2012-05-10 § 76.
9. Taxa för tillsyn enligt miljöbalken.
10. Kommunstyrelsens budgetberedning protokoll 2012-05-24 § 94.

1
1

1
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Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v), Lars Alriksson (m)
och Margareta Henricsson (ns) i enlighet med budgetberedningens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.

•
•

1 Utdragsbestyrkande
1
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KS/2012:182 -041
§ 130
Kommunst elsens driftbud etram för 2013 och lan för erioden 2014 - 2015
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

För kommunstyrelsen:
Driftbudget 2013: 75 968 tkr
Budgetplan 2014: 76 268 tkr
Budgetplan 2015: 76 268 tkr

•

Gun Isaxon (skp) deltar ej i beslutet.

•

Bakgrund
Förslag till driftbudget 2013 och plan för perioden 2014-2015 har upprättats för
kommunstyrelsen.

Driftbudget 2013: 78 016 tkr.
Budgetplan 2014: 78 316 tkr.
Budgetplan 2015: 79 316 tkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

För Kommunstyrelsen:

•

Driftbudget 2013: 77 668 tkr.
Budgetplan 2014: 77 968 tkr.
Budgetplan 2015: 77 968 tkr.

a

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens
2. Kommunstyrelsens
3. Kommunstyrelsens
4. Kommunstyrelsens
förslag.
5. Kommunstyrelsens
6. Kommunstyrelsens

i
1

budgethandlingar 2013-2015.
protokoll 2012-05-07 § 71.
budgetberedning protokoll 2012-05-24 § 95.
budgethandlingar 2013-2015, socialdemokratiska arbetarpartiets
budgethandlingar 2013-2015, vänsterpartiets förslag.
budgethandlingar 2013-2015, moderata samlingspartiets förslag.

1 Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar att

För kommunstyrelsen:
Driftbudget 2013: 75 968 tkr
Budgetplan 2014: 76 268 tkr
Budgetplan 2015: 76 268 tkr
Stig Eriksson (v) yrkar att
För kommunstyrelsen:
Driftbudget 2013: 75 468 tkr
Budgetplan 2014:75 268 tkr
Budgetplan 2015: 75 268 tkr
Lars Alriksson (m) yrkar att
För kommunstyrelsen:
Driftbudget 2103: 73 178 tkr, varav 200 tkr i engångsanslag,
Budgetplan 2014: 72 878 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag,
Budgetplan 2015: 72 878 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Stig Erikssons förslag och därefter Lars
Alrikssons till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta
Larssons förslag.

1 Utdragsbestyrkande
1
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KS/2012:269 -041
§ 131
Mirö- och b
nämnden
för erioden 2014-2015

olitisk verksamhet driftbud etram för 2013 och lan

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

För Miljö- och Byggnämnden:
Driftbudget 2013: 448 tkr, varav 45 tkr avser engångsanslag.
Budgetplan 2014: 448 tkr, varav 45 tkr avser engångsanslag.
Budgetplan 2015: 448 tkr, varav 45 tkr avser engångsanslag.
Gun Isaxon (skp) deltar ej i beslutet.
Bakgrund
Förslag till driftbudget för miljö- och byggnämndens politiska verksamhet 2013 samt
plan för perioden 2014-2015.

Driftbudget 2013: 553 tkr, varav 150 tkr avser engångsanslag.
Budgetplan 2014: 448 tkr, varav 45 tkr avser engångsanslag
Budgetplan 2015: 448 tkr, varav 45 tkr avser engångsanslag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

För Miljö- och Byggnämnden:
Drifibudget 2013: 448 tkr, varav 45 tkr avser engångsanslag.
Budgetplan 2014: 448 tkr, varav 45 tkr avser engångsanslag.
Budgetplan 2015: 448 tkr, varav 45 tkr avser engångsanslag.
Beslutsunderlag
1. Miljö- och byggs budgethandlingar 2013 —2015.
2. Kommunstyrelsens budgetberedning protokoll 2012-05-24 § 96.
3. Miljö- och byggs budgethandlingar 2013 —2015, vänsterpartiets förslag.
4. Miljö- och byggs budgethandlingar 2013 —2015, moderata samlingspartiets förslag.

1
1

)(

1

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

Stig Eriksson (v) yrkar att
För Miljö- och Byggnämnden:
Driftbudget 2013:403 tkr
Budgetplan 2014: 403 tkr
Budgetplan 2015: 403 tkr
Lars Alriksson (m) yrkar att
För Miljö- och Byggnämnden:
Driftbudget 2013: 498 tkr, varav 150 tkr i engångsanslag,
Budgetplan 2014: 393 tkr, varav 45 tkr i engångsanslag,
Budgetplan 2015: 393 tkr, varav 45 tkr i engångsanslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Stig Erikssons förslag och därefter Lars
Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med
Birgitta Larssons förslag.
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§ 132
Barn- utbildnin - och kulturnämndens investerin sbud et 2013 och lan för
erioden 2014-2015
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

För barn-, utbildning- och kulturnämnden:
Investeringsbudget 2013: 12 000 tkr
Investeringsplan 2014: 0 tkr
Investeringsplan 2015: 0 tkr
Gun Isaxon (skp) deltar ej i beslutet.
Bakgrund
Barn- utbildning- och kulturförvaltningen har inkommit med äskande för 2013 avseende
investering i en ny bokbuss för 3 500 000 kr.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna inryms inte i barn- utbildning- och kulturnämndens budget.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Konsekvenser kan finnas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige

För Barn-, Utbildning och Kulturnämnden:
Investeringsbudget 2013:
0 tkr.
Investeringsplan 2014:
0 tkr.
Investeringsplan 2015:
0 tkr.
Beslutsunderlag
1. Investeringsbudget 2013 och plan 2014-2015.
2. Protokoll barn-, utbildning- och kulturnämnden 2012-05-08 § 41.
3. Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll 2012-05-24 § 97.
4. Investeringsbudget 2013 och plan 2014-2015, socialdemokraternas förslag.
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Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) att

För barn-, utbildning- och kulturnämnden:
Investeringsbudget 2013: 12 000 tkr
Investeringsplan 2014: 0 tkr
Investeringsplan 2015: 0 tkr
Lars Alriksson (m) yrkar i enlighet med budgetberedningens förslag till beslut.
•

•

Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Tommy Nyströms m.fl. förslag.

•
•
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§ 133
Barn- utbildnin - och kulturnämndens taxor 2013
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta

att beslut om taxorna försäljning av måltidskuponger till personal inom barn-,
utbildning- och kulturförvaltningen, förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten,
fjärrlån till biblioteken, bildarkivet, upprättande av kopia på originalbetyg delegeras
inför budget 2014 till barn-, utbildning- och kulturnämnden,

•

att anta barn-, utbildning- och kulturnämndens taxor för 2013.
•

Gun Isaxon (skp) deltar ej i beslutet.
Bakgrund
Barn- utbildning- och kulturförvaltningen har upprättat förslag till taxor inom nämndens
område.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkortet och
kommunstyrelsens budgetdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

•
•

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetberedning förslår kommunfullmäktige besluta

att beslut om taxorna försäljning av måltidskuponger till personal inom barn-,
utbildning- och kulturförvaltningen, förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten,
fjänlån till biblioteken, bildarkivet, upprättande av kopia på originalbetyg delegeras
inför budget 2014 till barn-, utbildning- och kulturnämnden,
att anta barn-, utbildning- och kulturnämndens taxor för 2013.
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•

Beslutsunderlag
1. Förteckning över barn-, utbildning- och kulturnämndens taxor.
2. Taxa för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg.
3. Taxa för Kulturskolan 2013.
4. Taxa för försäljning av måltidskuponger till personal inom barn-, utbildning- och
kulturförvaltningen.
5. Taxa för förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten.
6. Taxa för fjärrlån till biblioteken.
7. Taxa för bildarkivet.
8. Taxa för upprättande av kopia på originalbetyg.
9. Taxa för uthyrning av skollokaler.
10. Barn-, utbildning- och kulturnämnden protokoll 2012-05-8 § 42.
11. Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll 2012-05-24 § 98.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Lars Alriksson
(m) i enlighet med budgetberedningens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.

•
•
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KS/2012:241 -041
§ 134
Barn- utbildnin - och kulturnämndens driftbud et för 2013
2014-2015

lan för erioden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

För Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden:
Driftbudgetram 2013: 251 767 tkr
Budgetplan 2014: 253 516 tkr
Budgetplan 2015: 253 389 tkr
Gun Isaxon (skp) deltar ej i beslutet.
Bakgrund
Barn-, utbildning- och kulturnämndens driftbudgetram för 2013 samt plan 2014-2015
ska fastställas.

Föreslagen ramökning, totalt 7 531 000 kr, fördelat enligt följande:
Ny förskoleavdelning Tallbacka
Nya förskoleavdelningar Maria förskola
Uppföljningsansvar ungdomar upp t 20 år

1 336 000 kr
6 195 00 kr
0 kr (kostnader ej klarlagda)

Ekonomiska konsekvenser
Beslut om driftbudgetram innebär ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslut om driftbudgetram innebär konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

För Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden:
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•

Beslutsunderlag
1. Driftbudgetramar 2013-2015.
2. Driftbudgetbilaga Nya förskoleavdelningar.
3. Driftbudgetbilaga Personalförstärkande åtgärder.
4. Driftbudgetbilaga Uppföljningsansvar ungdomar upp till 20 år.
5. Barn-, utbildning- och kulturnämnden protokoll 2012-05-08 § 40.
6. Kommunstyrelsens budgetberedning protokoll 2012-05-24 § 99.
7. Driftbudgetramar 2013-2015, socialdemokratiska arbetarpartiets förslag.
8. Driftbudgetramar 2013-2015, vänsterpartiets förslag.
9. Driftbudgetramar 2013-2015, moderata samlingspartiets förslag.
Yrkande
Stig Eriksson (v) yrkar att

.

För Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden:
Driftbudgetram 2013: 250 767 tkr
Budgetplan 2014: 250 516 tkr
Budgetplan 2015: 250 389 tkr
Tommy Nyström (s) yrkar att
För Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden:
Driftbudgetram 2013: 251 767 tkr
Budgetplan 2014: 253 516 tkr
Budgetplan 2015: 253 389 tkr
Lars Alriksson (m) yrkar att

•

•

För Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden:
Driftbudgetram 2013: 249 962 tkr, varav 500 tkr i engångsanslag,
Budgetplan 2014: 247 761 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2015: 247 634 tkr
Propositionsordning
Ordförande ställer Stig Erikssons förslag mot Tommy Nyströms förslag och därefter
mot Lars Alrikssons till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med
Tommy Nyströms förslag.

1 Utdragsbestyrkande
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KS/2012:242 -041
§ 135
Service- och tekniknämndens investerin sbud et 2013
affårsverksamhet

lan 2014-2015

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Service- och tekniknämndens affårsverksamhet:
Investeringsbudget 2013:
Budgetplan 2014:
Budgetplan 2015:

10 000 tkr.
10 000 tkr.
10 000 tkr.

Gun Isaxon (skp) deltar ej i beslutet.
Bakgrund
Förslag till investeringsbudget 2013 och plan för åren 2014-2015 för affårsmässiga
verksamheter inom nämndens ansvarsområde har upprättats.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget innebär inga direkta konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

Service- och tekniknämndens affårsverksamhet:
Investeringsbudget 2013: 10 000 tkr.
Budgetplan 2014:
Budgetplan 2015:

10 000 tkr.
10 000 tkr.

Beslutsunderlag
1. Investeringsbudget 2013 och plan 2014-2015 affårsverksamheter.
2. Service- och tekniknämnden protokoll 2012-05-08 § 50.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning protokoll 2012-05-24 § 100.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v), Margareta Henricsson
(ns) och Lars Alriksson (m) i enlighet med budgetberedningens förslag till beslut.

i
i
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Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.
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KS/2012:243 -041
§ 136
Service- och tekniknämndens investerin sbud et 2013
skattefinansierad verksamhet

lan 2014-2015

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

För service- och tekniknämndens skattemässiga verksamhet:
Investeringsbudget 2013: 63 400 tkr
Budgetplan 2014: 77 350 tkr
Budgetplan 2015: 66 020 tkr
Gun Isaxon (skp) deltar ej i beslutet.
Bakgrund
Förslag till investeringsbudget 2013 och plan för åren 2014-2015 för den skattemässiga
verksamheten inom nämndens ansvarsområde har upprättats.
Konsekvenser för barn och ungdomar
I förslaget finns investeringsobjekt som är positiva för barn och ungdomar och som kan
öka deras trygghet och säkerhet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

För service- och tekniknämndens skattemässiga verksamhet:
Investeringsbudget 2013: 75 400.
Budgetplan 2014: 77 350.
Budgetplan 2015: 56 020.

1 Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Investeringsbudget 2013 och plan 2014-2015 skatteverksamheter.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2012-05-08 § 49.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning protokoll 2012-05-24 § 101.
4. Investeringsbudget 2013 och plan 2014-2015 skatteverksamheter, socialdemokratiska
arbetarpartiets förslag.
5. Investeringsbudget 2013 och plan 2014-2015 skatteverksamheter, vänsterpartiets
förslag.
6. Investeringsbudget 2013 och plan 2014-2015 skatteverksamheter, moderata samlingspartiets förslag.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar att

För service- och tekniknämndens skattemässiga verksamhet:
Investeringsbudget 2013: 63 400 tkr
Budgetplan 2014: 77 350 tkr
Budgetplan 2015: 66 020 tkr
Stig Eriksson (v) yrkar att
För service- och tekniknämndens skattemässiga verksamhet:
Investeringsbudget 2013: 28 200 tkr, varav 90 tkr i driftskonsekvenser
Budgetplan 2014: 40 450 tkr, varav 60 tkr i driftskonsekvenser
Budgetplan 2015: 42 150 tkr, varav 50 tkr i driftskonsekvenser.
Lars Alriksson (m) yrkar att
För service- och tekniknämndens skattemässiga verksamhet:
Investeringsbudget 2013: 44 070 tkr, varav 85 tkr i driftskonsekvenser
Budgetplan 2014: 42 520 tkr, varav 60 tkr i driftskonsekvenser
Budgetplan 2015: 37 600 tkr, varav 0 tkr i driftskonsekvenser.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Stig Erikssons förslag och därefter Lars
Alrikssons till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta
Larssons förslag.
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§ 137
Service- och tekniknämndens taxor 2013 affärsverksamheter
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta service- och tekniknämndens taxor för affärsverksamheter för år 2013.

010
e

Gun Isaxon (skp) deltar ej i beslutet.
Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen har upprättat förslag till taxor inom nämndens
affårsverksamheter.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkort och
kommunstyrelsens budgetdirektiv
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget innebär inga direkta konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta service- och tekniknämndens taxor för afffirsverksamheter för år 2013.

•

•

Beslutsunderlag
1. Sammanställning.
2. Avfallstaxa för hushållsavfall.
3. Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning.
4. Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar.
5. Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
6. Skrivelse från Tekniska verken i Kiruna angående avvikelse avfallsleverans från
Gällivare kommun.
7. Service- och tekniknämnden protokoll 2012-05-08 § 51.
8. Kommunstyrelsens budgetberedning protokoll 2012-05-24 § 102.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet med budgetberedningens förslag till beslut.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.
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§ 138
Service- och tekniknämndens taxor 2013 skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

•

•

att beslut om taxor för ansökningsavgifter för transportdispenser, taxa för tillsyn enligt
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor
(LBE), Räddningstjänstens externa taxa för teknisk service, tillfållig dödsboförvaltning,
torghandel, Sotning och Brandskyddskontroll delegeras inför budget 2014 till
service- och tekniknämnden,
att anta förslag till taxor för service- och tekniknämndens skattefinansierade
ansvarsområde 2013.
Gun Isaxon (skp) deltar ej i beslutet.
Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen har upprättat förslag till taxor inom nämndens
skattefinansierade ansvarsområden.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkort och
kommunstyrelsens budgetdirektiv

•

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget till fritidstaxa innebär att avgifterna höjs med 5 % även för barn och
ungdomar. Övriga taxor berör inte dessa grupper.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

•

att beslut om taxor för ansökningsavgifter för transportdispenser, taxa för tillsyn enligt
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor
(LBE), Räddningstjänstens externa taxa för teknisk service, tillfållig dödsboförvaltning,
torghandel, Sotning och Brandskyddskontroll delegeras inför budget 2014 till
service- och tekniknämnden,
att anta förslag till taxor för service- och tekniknämndens skattefinansierade
ansvarsområde 2013.
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•

Beslutsunderlag
1. Sammanställning.
2. Taxor och avgifter fritidsverksamhet alternativ 2.
3. Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser 2013.
4. Taxa för felparkering 2013.
5. Taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och
Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 2013.
6. Räddningstjänstens externa taxa för teknisk service 2013.
7. Räddningstjänstens interna prislista för teknisk service 2013.
8. Taxa för pensionärsservice 2013.
9. Taxa för tillfållig dödsboförvaltning.
10. Taxa för torghandel.
11. Service- och tekniknämndens protokoll 2012-05-08 § 52.
12. Kommunstyrelsens budgetberedning protokoll 2012-05-24 § 103.

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

Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) enligt
budgetberedningens förslag med förändringen att årskorten på badhuset i Hakkas skall
vara på samma belopp som badhuset i Gällivare,
att halvårskorten på badhusen skall gälla halvårsvis, det vill säga hösttermin och
vårtermin.

•

Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.
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§ 139
Service- och tekniknämndens driftbud et 2013 och lan 2014-2015
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

För Service- och Tekniknämnden:
Driftbudget 2013:
Budgetplan 2014:
Budgetplan 2015:

•

103 420 tkr.
104 170 tkr.
104 170 tkr.

Gun Isaxon (skp) deltar ej i beslutet.

•

Bakgrund
Förslag till driftbudget 2013 samt plan för åren 2014-2015 för service- och
tekniknämnden har upprättats.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget kan medföra positiva konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

För Service- och Tekniknämnden:
Driftbudget 2013:
Budgetplan 2014:
Budgetplan 2015:

•

103 420 tkr.
104 170 tkr.
104 170 tkr.

Beslutsunderlag
1. Driftbudgethandlingar.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2012-05-08 § 48.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning protokoll 2012-05-24 § 104.
4. Driftbudgethandlingar, vänsterpartiets förslag.
5. Driftbudgethandlingar, moderata samlingspartiets förslag.

•

1
1
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Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet budgetberedningens förslag till beslut.

Stig Eriksson (v) yrkar att
För service- och tekniknämnden:
Driftbudget 2013: 104 260 tkr, varav 1 250 tkr i engångsanslag och 90 tkr i
driftkonsekvens.
Budgetplan 2014: 104 570 tkr, varav 1 250 tkr i engångsanslag och 60 tkr i
driftkonsekvens.
Budgetplan 2015: 103 370 tkr, varav 50 tkr i driftkonsekvens.

010

Lars Alriksson (m) yrkar att
•

För service- och tekniknämnden:
Driftkonsekvens 2013: 104 313 tkr, varav 628 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2014: 103 345 tkr, varav 0 tkr engångsanslag.
Budgetplan 2015: 104 345 tkr, varav 0 tkr engångsanslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larsson förslag mot Stig Erikssons förslag och därefter Lars
Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med
Birgitta Larssons förslag.

•
•

i
i
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§ 140
Socialnämndens investerin sbud et 2013

lan 2014-2015

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

För Socialnämnden:
Investeringsbudget 2013:
Investeringsplan 2014:
Investeringsplan 2015:

1 200 tkr.
0 tkr, varav 0 tkr avser driftkonsekvenser.
0 kr.

Gun Isaxon (skp) deltar ej i beslutet.
Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till kommunchefen att snarast se över investeringar pga
samhällsomvandlingen för socialnämnden.
Bakgrund
Förslag till investeringsbudget och plan för perioden 2014 — 2015 har upprättats för
socialnämnden.

Investeringsbudget 2013: 190 711 tkr.
Investeringsplan 2014:
35 000 tkr, varav 100 tkr avser driftkonsekvenser
Investeringsplan 2015:
0 kr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

För Socialnämnden:
Investeringsbudget 2013:
Investeringsplan 2014:
Investeringsplan 2015:

1 200 tkr.
0 tkr, varav 0 tkr avser driftkonsekvenser.
0 kr.

Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra till kommunchefen att snarast se över investeringar pga
samhällsomvandlingen för socialnämnden.
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Beslutsunderlag
1. Socialnämndens investeringsbudget/plan 2013.
2. Socialnämndens protokoll 2012-05-10 § 94.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2012-05-24 § 105.
Yrkande 1
Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet med budgetberedningens förslag till beslut.

Lars Alriksson (m) yrkar att
För socialnämnden:
Investeringsbudget 2013: 3 911 tkr
Investeringsplan 2014: 16 800 tkr
Investeringsplan 2015: 0 tkr,
Stig Eriksson (v) yrkar
För socialnämnden:
Investeringsbudget 2013: 1 775 tkr
Investeringsplan 2014: 0 tkr
Investeringsplan 2015: 0 tkr,
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Stig Eriksons förslag och därefter Lars
Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med
Birgitta Larssons förslag.
Yrkande 2
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m), Stig Eriksson (v),
Margareta Henricsson (ns) och Gun Isaxon (skp)

•

att uppdra till kommunchefen att snarast se över investeringar pga
samhällsomvandlingen för socialnämnden.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Birgitta Larsson förslag.
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KS/2012:247 -041
§ 141

Socialnämndens taxor 2013
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att beslut om taxa familjerådgivning, boende på annan ort och tobakstaxa delegeras
inför budget 2014 till socialnämnden,
att anta socialnämndens taxor för 2013.
Gun Isaxon (skp) deltar ej i beslutet.
Bakgrund
Socialförvaltningen har upprättat förslag till taxor inom nämndens område.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkortet och
kommunstyrelsens budgetdirektiv.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

att beslut om taxa familjerådgivning, boende på annan ort och tobakstaxa delegeras
inför budget 2014 till socialnämnden,

•

att anta socialnämndens taxor för 2013.

•
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Beslutsunderlag
1. Förteckning över nämndens taxor.
2. Taxa för vård- och omsorgsavgift.
3. Taxa för trygghetslarm.
4. Taxa kostavgifter.
5. Taxa förbrukningsartiklar.
6. Avlastningstaxa.
7. Färdtjänsttaxa.
8. Taxa familjerådgivning.
9. Taxa boende aiman ort.
10. Tobakstaxa.
11. Socialnämndens allmänna utskott 2012-04-26 § 90.
12. Socialnämndens allmänna utskott 2012-04-26 § 88.
13. Socialnämndens protokoll 2012-05-10 § 95.
14. Kommunstyrelsens budgetberedning protokoll 2012-05-24 § 106.
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•

Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) i enlighet med
budgetberedningens förslag till beslut.

Lars Alriksson (m) yrkar i enlighet med budgetberedningens förslag till beslut förutom
att fårdtjänsttaxan skall utformas i enlighet med Länstrafiken i Norrbotten ABs
regelverk för fårdtjänsttaxa,
att brukaren skall tydligt informeras och aktivt göra ett val, där brukaren väljer att köpa
tjänsten förbrukningsartiklar eller väljer att själv tillhandahålla dessa.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.

•
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KS/2012:248 -041
§ 142
Socialnämndens driftbud et 2013

lan 2014-2015

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

För socialnämnden:
Driftbudget 2013:
Driftplan 2014:
Driftplan 2015:

•

381 518 tkr.
383 513 tkr.
383 508 tkr.

Gun Isaxon (skp) deltar ej i beslutet.

•

Bakgrund
Förslag till driftbudget för socialnämnden 2013 samt plan för 2014 — 2015 har
upprättats för socialnämnden.

Driftbudget 2013:
Driftplan 2014:
Driftplan 2015:

400 448 tkr, varav 4 150 tkr avser engångsanslag,
402 198 tkr, varav 1 800 tkr i engångsanslag,
407 398 tkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

För socialnämnden:

a

Driftbudget 2013:
Driftplan 2014:
Driftplan 2015:

•

381 518 tkr.
383 513 tkr.
383 508 tkr.

Beslutsunderlag
1. Socialnämndens driftbudgetram 2013 och plan för perioden 2014-2015.
2. Socialnämndens protokoll 2012-05-10 § 96.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning protokoll 2012-05-24 § 107.
4. Socialnämndens driftbudgetram 2013 och plan för perioden 2014-2015, västerpartiets
förslag.
5. Socialnämndens driftbudgetram 2013 och plan för perioden 2014-2015, moderata
samlingspartiets förslag.

1

i
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Yrkande

Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet med budgetberedningens förslag till beslut.
Stig Eriksson yrkar att
För socialnämnden:
Driftbudget 2013: 388 818 tkr, varav 5300 tkr i engångsanslag.
Driftplan 2014: 387 513 tkr
Driftplan 2014: 391 508 tkr
•

•

Lars Alriksson (m) yrkar att
För socialnämnden:
Driftbudget 2013: 383 618 tkr, varav 7 300 tkr i engångsanslag
Driftplan 2014: 385 348, varav 6 500 tkr i engångsanslag
Driftplan 2015: 381 343 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag
Propositionsordning

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Stig Erikssons förslag och därefter Lars
Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med
Birgitta Larsson förslag

•
*

I
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KS/2012:249 -041
§ 143
La lands kommunalförbunds bud et 2013

lan 2014-2015

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

För Lapplands kommunalförbund:
Driftbudgetram 2013:
Budgetplan 2014:
Budgetplan 2015:

•

97 907 tkr.
93 032 tkr.
91 211 tkr,

att enligt kommunfullmäktiges beslut 2011-09-19 § 139:
Investeringsbudget 2013: 519 tkr
Investeringsplan 2014: 335 tkr
Investeringsplan 2015: 0 tkr

•

Gun Isaxon (skp) deltar ej i beslutet.
Bakgrund
Lapplands kommunalförbund har överlämnat förslag om driftbudget 2013-2015.

Investeringsbudget 2013, se kommunfullmäktiges protokoll 2011-09-19 § 139.
Ekonomiska konsekvenser
Beslut om LKF:s budget medför ekonomiska konsekvenser.

•

Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslut om LKF:s budget kan medföra konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

•

För Lapplands kommunalförbund:
Driftbudgetram 2013:
Budgetplan 2014:
Budgetplan 2015:

i

1

i

97 907 tkr.
93 032 tkr.
91 211 tkr.
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Beslutsunderlag

1. Investering/plan 2013-2015.
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2011-09-19 § 139.
3. Drift/budgetplan 2013-2015.
4. LKF direktion protokoll 2012-05-03 § 36.
5. Kommunstyrelsens budgetberedning protokoll 2012-05-24 § 108.
6. Drift/budgetplan 2013-2015, moderata samlingspartiets förslag.
Yrkande

Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) i enlighet med
budgetberedningens förslag till beslut,

•

att enligt kommunfullmäktiges beslut 2011-09-19 § 139:
Investeringsbudget 2013: 519 tkr
Investeringsplan 2014: 335 tkr
Investeringsplan 2015: 0 tkr

•

Lars Alriksson (m) yrkar att
För lapplands kommunalförbund:
Investeringsbudget 2013: 97 727 tkr
Investeringsplan 2014: 92 852 tkr
Investeringsplan 2015: 91 031 tkr
Propositionsordning

Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.

•
•

I
I

I
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KS12012:250 -041
§ 144

Gällivare kommuns bud et 2013-2015
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2013-2015 i enlighet med
socialdemokraternas budgetförslag,
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2013-2015 som vid
budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter
och statsbidragsintäkter, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster i
enlighet med socialdemokraternas förslag,
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige,
att fastställa oförändrad skattesats för år 2013 om 22,33 kronor per skattekrona,
exklusive effekt av eventuell skatteväxling med anledning av bildande av
kollektivtrafikmyndighet i Norrbotten och skatteväxling avseende hemsjukvården.
Reservation
Stig Eriksson (v) och Lars Alriksson reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
förslag.

Gun Isaxon (skp) deltar ej i beslutet.
Protokollsanteckning
Margareta Henricsson (ns) vill föra följande till protokollet:

att Norrbottens sjukvårdsparti lägger sina slutliga yrkanden vid kommunfullmäktige den
20 juni 2012.
Bakgrund
I föreliggande budgetmaterial presenteras resultat-, finansierings- och balansbudget
utifrån:

1. Av kommunstyrelsen 2012-03-05 fastställda direktiv för åren 2013-2015
2. De av nämndema inlämnade budgetäskandena, (bilaga 2 och 3)
3. Nya skatte- och bidragsberäkningar per 2012-04-26.
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De centrala och lokala löneavtalen för kommunen är ärmu ej klara, varför
lönekostnadsökningarna i budgetmaterialet har räknats enligt budgetdirektivets kalkyl, 3
% per år för åren 2012-2015.
I Lapplands kommunalförbunds (LKF) budgetförslag har lönekostnadsökningarna
kalkylerats till 2,9 % per år.

•

De samlade driftbudgetäskandena för åren 2013-2015 avviker kraftigt från de av
kommunstyrelsen beslutade ramarna, enligt nedanstående tabell. Enligt de samlade
äskandena uppgår resultaten för åren 2013-2015 till -34,5 mkr, -38,5 mkr
respektive -44,2 mkr. Resultatet för år 2012 uppvisar enligt senaste prognos ett resultat
på ca 1,6 mIcr.

•

Inräknat förändringarna av skatte- och bidragsintäkter per den 5 maj uppgår resultaten
för åren 2013-2015 med de av kommunstyrelsen fastställda direktiven f n till 7,4 mkr,
7,6 mkr respektive 13,5 mkr.
Nämndernas ramäskanden:
År

Direktiv

Äskande

Avvikelse

Med de samlade budgetäskandena inräknade uppfylls inte kommunfullmäktiges
ekonomiska målsättningar. Investeringsäskandena överstiger för år 2012 de fastställda
ramarna, med nära 48 mkr.

9
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2013-2015 i enlighet med
budgetberedningens budgetförslag,
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2013-2015 som vid
budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter
och statsbidragsintäkter, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige,

•

att fastställa oförändrad skattesats för år 2013 om 22,33 kronor per skattekrona,
exklusive effekt av eventuell skatteväxling med anledning av bildande av
kollektivtrafikmyndighet i Norrbotten och skatteväxling avseende hemsjukvården.

•

Bilagor
1. Driftsammandrag 2013-2015 enligt kommunstyrelsens direktiv, 2012-03-05.

2. Driftsammandrag 2013-2015 enligt nämndernas äskanden, maj 2012.
3. Driftsammandrag 2013-2015 enligt budgetberedningens förslag 2012-05-24.
4. Sammandrag investeringsbudget/plan (äskanden och budgetberedningens förslag).
5. Resultat-, finansierings- och balansbudget enligt kommunstyrelsens direktiv,
2012-03-05.
6. Resultat-, finansierings- och balansbudget enligt nämndemas äskanden, maj 2012.
7. Resultat-, finansierings- och balansbudget enligt budgetberedningens förslag,
2012-05-24.
8. Kommunstyrelsens budgetberedning protokoll 2012-05-24 § 109.
9. Driftsammandrag 2013-2015 enligt socialdemokratiska arbetarpartiets förslag.
10. Driftsammandrag 2013-2015 enligt vänsterpartiets förslag.
11. Driftsammandrag 2013-2015 enligt moderata samlingspartiets förslag.
12. Protokoll Förhandling enligt MBL § 11 om budgetberedningens förslag till budget
2013, plan 2014-2015.

•

i
i
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Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar

att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2013-2015 i enlighet med
socialdemokratiska arbetarpartiets budgetförslag,
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2013-2015 som vid
budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter
och statsbidragsintäkter, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,
•

•

att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige,
att fastställa oförändrad skattesats för år 2013 om 22,33 kronor per skattekrona,
exklusive effekt av eventuell skatteväxling med anledning av bildande av
kollektivtrafikmyndighet i Norrbotten och skatteväxling avseende hemsjukvården.
Stig Eriksson (v) yrkar
att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2013-2015 i enlighet med
vänsterpartiets budgetförslag,
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2013-2015 som vid
budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter
och statsbidragsintäkter, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige,

110

att fastställa oförändrad skattesats för år 2013 om 22,33 kronor per skattekrona,
exklusive effekt av eventuell skatteväxling med anledning av bildande av
kollektivtrafikmyndighet i Norrbotten och skatteväxling avseende hemsjukvården.
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Lars Alriksson (m) yrkar
att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2013-2015 i enlighet med
moderata samlingspartiets budgetförslag,
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2013-2015 som vid
budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter
och statsbidragsintäkter, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige,
att fastställa oförändrad skattesats för år 2013 om 22,33 kronor per skattekrona,
exklusive effekt av eventuell skatteväxling med anledning av bildande av
kollektivtrafikmyndighet i Norrbotten och skatteväxling avseende hemsjukvården.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag mot Stig Erikssons förslag och därefter
Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med
Tommy Nyströms förslag.

•

1 Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 306 (306)

2012-06-11
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2012:328 -611
§ 145
Förskolemoduler Tallbacka
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anvisa 13 miljoner kronor till barn-, utbildning- och kulturnämnden för moduler
Tallbackaskolan,
•

att anslaget anvisas ur rörelsekapitalet.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde presenteras ärendet moduler Tallbackaskolan.
Förvaltningschef Annica Henriksson föredrar ärendet.

110

Informationen pågår k1.10:15-10:40.
Beslutsunderlag
1. Kostnadsberäkning moduler Tallbacka skola.
Yrkande
Stig Eriksson (v) yrkar

att anvisa 13 miljoner kronor till barn-, utbildning- och kulturnämnden för moduler
Tallbackaskolan,
att anslaget anvisas ur rörelsekapitalet.
•
Propositionsordning
Ordförande ställer Stig Erikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Stig Erikssons förslag.

•

1
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