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KS/2014:15 -007
§ 61
Information från revisorerna
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde föreligger ingen information.
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KS/2014:16 -100
§ 62
Information angående samhällsomvandlingen
Kommunfullmäktige
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Som stående ärende vid kommunfullmäktiges sammanträden informerar kommunchefen
om det aktuella läget gällande samhällsomvandlingen.
Vid dagens sammanträde föreligger ingen information.
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KS/2014:304 -293
§ 63
Uppförande och finansiering av nytt service- och omsorgsboende på fastigheten
Gällivare, Kommunalhemmet 1
Kommunfullmäktige beslutar
att som ersättning för Gunillahem uppföra ett nytt service- och omsorgsboende på
fastigheten Gällivare, Kommunalhemmet 1,
att finansiering och betalning av service- och omsorgsboendet sker genom ekonomisk
ersättning från LKAB samt
att godkänna avtal med LKAB om garanterad betalning för uppförande av vård- och
omsorgsboende.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Enligt tidigare beslut har projektering skett för uppförande av ett nytt service- och omsorgsboende på fastigheten Gällivare, Kommunalhemmet 1 som ersättning för Gunillahem i Malmberget. Fullmäktige föreslås nu besluta att det nya service- och omsorgsboendet ska uppföras samt att finansiering av boendet sker genom betalning av LKAB.
Ekonomiska konsekvenser
I och med att ekonomisk ersättning för uppförande av det nya service- och omsorgsboendet kommer att lämnas av LKAB innebär det föreslagna beslutet inga investeringskostnader för kommunen. Dock uppkommer drifts- och underhållskostnader. Dessa
kostnader föreslås hanteras i budgetarbetet för 2015-2017.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det bedöms inte föreligga några direkta konsekvenser för barn och ungdomar med
anledning av förslaget till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att som ersättning för Gunillahem uppföra ett nytt service- och omsorgsboende på
fastigheten Gällivare, Kommunalhemmet 1,
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att finansiering och betalning av service- och omsorgsboendet sker genom ekonomisk
ersättning från LKAB samt
att godkänna avtal med LKAB om garanterad betalning för uppförande av vård- och
omsorgsboende.
Beslutsunderlag
1. Avtal med LKAB om garanterad betalning för uppförande av vård- och omsorgsboende.
2. Kommunstyrelsen 2014-04-28 § 101.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Lars Alrikson (m), Bror Wennström
(skp), Margareta Henricsson (ns), Dagmar Nyman (mp) och Stig Eriksson (v)
att som ersättning för Gunillahem uppföra ett nytt service- och omsorgsboende på
fastigheten Gällivare, Kommunalhemmet 1,
att finansiering och betalning av service- och omsorgsboendet sker genom ekonomisk
ersättning från LKAB samt,
att godkänna avtal med LKAB om garanterad betalning för uppförande av vård- och
omsorgsboende.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larsson m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet
med Birgitta Larsson m.fl. förslag.
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KS/2013:348 -212
§ 64
Revidering av fördjupad översiktsplan
Kommunfullmäktige beslutar
att anta fördjupad översiktsplan 2014-2032, med de redaktionella ändringar som redovisas på sammanträdet,
att godkänna utlåtandet över fördjupad översiktsplan,
att godkänna den särskilda sammanställningen av hur miljökonsekvenserna beaktats i
planen.
Reservation
Bror Wennström (skp), Fredric Olofsson (skp), Lars Alriksson (m), Monica Nordvall
Hedström (m), Eva Alriksson (m), Anna Maria Wahlström (m), Ingrid Josefsson (m)
och Benny Ringvall (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Det huvudsakliga syftet med revideringen av den fördjupade översiktsplanen är att
skapa förutsättningar för bostäder, för att möta efterfrågan i och med avvecklingen av
Malmberget samt en möjlig inflyttning till Gällivare. Syftet är även att ta fram riktlinjer
och strategier för att skapa en hållbar utveckling av tätorten. Planområdet omfattar
Gällivare, Malmberget och Koskullskulle.
I den fördjupade översiktsplanen redovisas strategier och riktlinjer för planering och
byggande i tätorten och en sammanfattning av dess konsekvenser. Värdeskapande
planering är en planeringsmetod som genomsyrar arbetet med den fördjupade översiktsplanen och ligger till grund för de ställningstaganden som redovisas i planen.
Värdeskapande planering bygger på att fastställa strategier, beståndsdelar och styrmedel
genom att utgå från platsens kärnvärden för att nå den övergripande visionen för
samhällsomvandlingen ”En arktisk småstad i världsklass”. Den fördjupade översiktsplanen redovisar även föreslagen mark- och vattenanvändning och rekommendationer
för planering och byggande. En sammanfattning av dess konsekvenser redovisas för
varje område.
Ekonomiska konsekvenser
Antagandet av den fördjupade översiktsplanen inryms i budget för fördjupade översiktsplan arbetet.
|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 109 (136)
2014-05-19
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
Konsekvenser för barn och ungdomar
Antagandet av fördjupade översiktsplanen medför i sig inga påtagliga konsekvenser för
barn och ungdomar. Den fördjupade översiktsplanen innehåller dock planeringsinriktningar som har utgångspunkt i barn och ungdomars behov.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta fördjupad översiktsplan 2014-2032,
att godkänna utlåtandet över fördjupad översiktsplan,
att godkänna den särskilda sammanställningen av hur miljökonsekvenserna beaktats i
planen.
Beslutsunderlag
1. Antagandehandling fördjupad översiktsplan innehållande planbeskrivning och
Markanvändningskarta.
2. Utlåtande och särskild sammanställning av miljökonsekvenserna.
3. Riksintressen.
4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskotts protokoll 2014-04-23 § 35.
5. Kommunstyrelsen 2014-04-23 § 81.
6. Redaktionella ändringar redovisade på sammanträdet.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar tillsammans med Jeanette Wäppling (v), Margareta
Henricsson (ns) och Ove Haarala (v)
att anta fördjupad översiktsplan 2014-2032, med de redaktionella ändringar som redovisas på sammanträdet,
att godkänna utlåtandet över fördjupad översiktsplan,
att godkänna den särskilda sammanställningen av hur miljökonsekvenserna beaktats i
planen.
Lars Alriksson (m) yrkar
att anta fördjupad översiktsplan 2014-2032 förutom:
att skrivningen på sidan 22 om linbanan utgår,
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att avsnittet om nytt boendeområdet i östra Malmberget utgår.
Fredric Olofsson (skp) yrkar
att skrivningen på sidan 22 om linbanan stryks i dokumentet.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Lars Alrikssons förslag mot Fredric
Olofsson (skp) till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande
att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Birgitta Larsson förslag.
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KS/2014:292 -045
§ 65
Gällivare Energi AB - Begäran om kommunal borgen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Gällivare Energi AB kommunal borgen om 18 500 000 kronor för investeringar i kulvertnät och produktionsanläggningar under 2014. Beslut om detta
borgensåtagande innebär att borgensramen såsom för egen skuld för Gällivare Energi
AB härmed uppgår till 639 532 651 kronor, inklusive kortfristig del, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Jäv
Lars Alriksson (m), Henrik Lehtipalo (v), Mikael Alldén (s), Siv Vågman (s), Ulf
Markström (s) och Benny Ringvall (m) anför jäv och deltar inte vid beslut i ärendet.
Bakgrund
Gällivare Energi AB begär i skrivelse, 2014-04-04, om kommunal borgen för upptagande av lån om 18,5 mkr till 2014 års investeringar i kulvertnät och produktionsanläggningar. Lånet avses amorteras på 30 år med rak amortering.
Ekonomiska konsekvenser
Borgensramen för Gällivare Energi AB uppgår f n till 621 032 651 kronor, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Gällivare Energi AB kommunal borgen om 18 500 000 kronor för investeringar i kulvertnät och produktionsanläggningar under 2014. Beslut om detta borgensåtagande innebär att borgensramen såsom för egen skuld för Gällivare Energi AB
härmed uppgår till 639 532 651 kronor, inklusive kortfristig del, jämte därpå löpande
ränta och kostnader.
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Beslutsunderlag
1. Gällivare Energi AB skrivelse med begäran om borgen, 2014-04-04.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-14 § 72.
3. Kommunstyrelsen 2014-04-28 § 95.
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KS/2014:307 -805
§ 66
Förslag till nya regler för kommunalt lönebidrag till vissa föreningar
Kommunfullmäktige beslutar
att anta nya riktlinjer för kommunalt bidrag enligt upprättat förslag, beslutsunderlag 2.
Bakgrund
Nu gällande riktlinjer är beslutade av Kommunfullmäktige 960617 (diarienr:
Ks/1996:306 003). Då en del förändringar inom arbetsmarknadspolitiken skett på senare
år bedöms det nu finnas behov av revidering avseende riktlinjerna. Förslagen på förändringar som lämnas minskar även risken för felaktiga utbetalningar.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser uppstår genom antagandet av de nya riktlinjerna som
föreslås.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga negativa konsekvenser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta nya riktlinjer för kommunalt bidrag enligt upprättat förslag, beslutsunderlag 2.
Beslutsunderlag
1. Riktlinjer för kommunalt lönebidrag till föreningar.
2. Förslag till nya riktlinjer för kommunalt bidrag till vissa föreningar och organisationer som har person anställd och som av Arbetsförmedlingen beviljats viss typ av
lönebidrag.
3. Service- och tekniknämnden 2014-03-25 § 53.
4. Kommunstyrelsen 2014-04-28 § 96.
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KS/2014:238 -340
§ 67
Utökning av vatten- och avlopp (VA) verksamhetsområde i Tjautjasjaure
Kommunfullmäktige beslutar
att utöka VA-verksamhetsområdet i Tjautjasjaure enligt förslag.
Bakgrund
Med anledning av att byn Tjautjasjaure utvecklas och växer har privatperson byggt en
egen VA-anläggning utanför kommunens VA-verksamhetsområde. Anläggningen är
ansluten till det kommunala VA-nätet.
Anläggningen är byggd med yrkesmässig kunskap och består av 237 meter VAledningar inklusive brunnar med åtta stycken anslutna kunder.
Den privatperson som byggt anläggningen med yrkesmässig kunskap uppfyller
kommunens standard. Ägaren till anläggningen begär att vi löser ut VA-anläggningen,
eftersom han har svårt att hitta ekonomiska ersättningsformer för nya kunder som vill
ansluta sig till nätet som han byggt upp.
Ekonomiska konsekvenser
Då samtliga nyanslutna kunder erlagt anslutningsavgift sker inlösen av VAanläggningen för 250 tkr. VA-avgift debiteras fortsättningsvis de anslutna fastighetsägarna enligt gällande taxa. Detta innebär att kommunens VA-avdelning övertar drift
och underhåll av anläggningen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Investeringarna är positiva och främjar byns utveckling.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utöka VA-verksamhetsområdet i Tjautjasjaure enligt förslag.
Beslutsunderlag
1. Karta, Tjautjas VA-anläggning
2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2014-02-04 § 3.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-14 § 64.
4. Kommunstyrelsen 2014-04-28 § 100.
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Yrkande
Margareta Pohjanen (s) yrkar
att utöka VA-verksamhetsområdet i Tjautjasjaure enligt förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer Margareta Pohjanens förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet
med Margareta Pohjanens förslag.
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KS/2013:661 -104
§ 68
Rådet för funktionshinderfrågors begäran om utökning av antalet sammanträden
från fyra till sex per år
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå begäran.
Reservation
Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget lagt förslag.
Margareta Henricsson (ns) och Bernt Nordgren (ns) reserverar sig skriftligt mot
beslutet, se bilaga 1.
Bakgrund
Rådet för funktionshinderfrågor, RFF, har inkommit med en begäran om utökning av
sammanträden från fyra till sex sammanträden per år.
Rådet för funktionshinderfrågor är ett samråds- och referensorgan knutet till kommunstyrelsen. Rådet är ett informations-, rådgivnings- och remissorgan mellan företrädare
för de funktionshindrades organisationer och kommunens styrelse och nämnder.
Rådet för funktionshinderfrågor vill med denna skrivelse återaktualisera behovet av en
utökning av antalet sammanträden då rådet menar att samhällsomvandlingen torde innebära krav på större engagemang från Rådet för funktionshinderfrågor men också för att
den kunskap som handikappföreningarna har verkligen tillvaratas av nämnder och
styrelse i samhällsomvandlingen men även i andra frågor som rör vårt samhälle och
dess medborgare.
2012-11-13 beslutade Rådet för funktionshinderfrågor att begära en utökning av antalet
sammanträden från fyra till sex per år. Den 18 februari 2013 beslutade kommunstyrelsen att avslå framställan om utökning av antalet sammanträden och att ge
Kommunledningskontoret i uppdrag att göra en uppföljning av arbetsformerna för
samtliga kommunens råd. Denna sammanställning presenterades till Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2013-09-23 och lades till handlingarna.
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Utredning
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppger att deras ambition är att utöka samverkan med
Rådet för funktionshinderfrågor, vilket skulle innebära ett ökat behov av sammanträden.
I sammanställningen av arbetsformerna för samtliga kommunens råd framgår att en utökning till sex sammansträden per år skulle likställa Rådet för funktionshinderfrågor
med övriga råd vad gäller antal sammanträden. Folkhälsorådet sammanträder enligt
sammanställningen minst fyra gånger per år, övriga minst sex gånger per år.
Bedömning
Rådet för funktionshinderfrågor utgör en unik kompetens som det är av största vikt att
tillvarata på flera plan i vårt samhälle i dag men särskilt i beaktande av samhällsomvandlingen.
Rådet för funktionshinderfrågor har redan idag möjlighet att kalla till två extra sammanträden. Genom att permanenta dessa så att de är planerade i kalender underlättas planering för både Rådet för funktionshinderfrågor och andra samverkanspartners.
I dagsläget finns uppgifter från Samhällsbyggnadsförvaltningen som pekar på ett ökat
behov av engagemang från Rådet för funktionshinderfrågor på grund av framför allt
samhällsomvandlingen. Med anledning av detta förslås att begäran om utökning av
sammanträden från fyra till sex sammanträden per år bifalles.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsens budget för arvodes- och sammanträdeskostnader för Rådet för
funktionshinderfrågor uppgår till 32 000 kr (gäller både 2013 och 2014) och år 2013
förbrukades 18 772 kr, knappt 60 %. Det innebär att kostnaden per sammanträde uppgår
till ca 4 700 kr och att en utökning till sex sammanträden skulle uppgå till en kostnad av
ca 28 200 kr vilket ryms inom befintlig budget.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Barn och ungdomars åsikter har inte inhämtats. Konsekvenserna bör betraktas som
positiva då en utökning av sammanträden ger möjlighet till bland annat information,
möjlighet att påverka samt snabbare handläggning vad gäller remissvar och yttranden i
ärenden som rör barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå begäran.
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Beslutsunderlag
1. Rådet för funktionshinderfrågor 2013-12-10 § 32.
2. Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-18 § 12.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2013-09-23 § 166.
4. Sammanställning av de kommunala rådens arbetsformer.
5. Kommunstyrelsen 2014-04-28 § 103.
Yrkande
Roland Axelsson (s) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)
att avslå begäran.
Margareta Henricsson (ns) yrkar med instämmande av Bror Wennström (skp)
bifall till att RFF ska få utöka antalet sammanträden från fyra till sex sammanträden.
Propositionsordning
Ordförande ställer Roland Axelsson m fl förslag mot Margareta Henricsson m fl förslag
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Roland Axelsson m fl förslag.
Votering
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:
Den som yrkar i enlighet med Roland Axelsson m fl röstar Ja.
Den som yrkar i enlighet med Margareta Henricsson m fl röstar Nej.
Efter företaget upprop finner ordföranden att 33 Ja-röster och 6 Nej-röster har avgetts.
Ordföranden finner därmed att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Roland
Axelsson m fl.
Voteringslista bilägges protokollet.
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KS/2010:514 -003
§ 69
Revidering av partistöd 2014
Kommunfullmäktige beslutar
att anta de nya föreskrifterna för lokalt partistöd.
Bakgrund
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft 2014-02-01. Därför har en översyn av de lokala föreskrifterna för partistöd genomförts. Översynen
visade på behov av ändringar i de lokala förskrifterna för det kommunala partistödet.
Kort sammanfattning av förändringar
2 kap §§ 9-12 Kommunallagen (1991:900) samt prop. 2013/14:5
De nya reglerna är avsedda att synliggöra beslutsfattande, utbetalningar och uppföljningen av det lokala partistödet mer tillgängliga för medborgarna.
Enligt den nya lydelsen i kommunallagen ska det lokala partistödet syfta till att stärka
partiernas ställning i den kommunala demokratin. Det lokala partistödet får endast bestå
av ett grundstöd och/eller ett mandatstöd. Fullmäktige ska årligen fatta beslut om att
utbetala partistödet.
Fullmäktige får besluta att inte ge stöd till representerat parti med obesatt mandat
kap 2 § 10 st. 2 kommunallag (1991:900). Med lagtextens ord är ett parti representerat
om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap
vallagen (2005:837).
Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.
En mer uttömmande sammanfattning och förklaring finns i bilagda cirkulär 14:12 från
SKL, Sveriges kommuner och landsting.
Motivering till förslaget till nya föreskrifter för partistöd
Förslaget till de nya föreskrifterna för partistöd är utformade utifrån Sveriges kommuner
och landstings förslag.
De ändringar i de lokala föreskrifterna om kommunalt partistöd som föreslås jämfört
med tidigare lydelse av de lokala förskrifterna för partistöd är tillägg och förtydligande i
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rätten till partistöd, fördelningen av partistöd samt att den tidigare uppdelningen av
partistödet i grundstöd, utbildningsstöd, mandatstöd och särskilt stöd för valår har
sammanförts proportionerligt till grundstöd och mandatstöd enligt nya lagtexten.
Dessutom har två paragrafer om redovisning och granskning samt utbetalning tillkommit. Att-satserna om lokalkostnader i de tidigare föreskrifterna om lokalt partistöd
har tagits bort och får anses ingå i grundstödet.
Kommentarer till de föreslagna nya föreskrifterna om kommunalt partistöd
§ 1 i förslaget. Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige enligt 14 kap vallagen (2005:837). Med den nya lagtexten följer att fullmäktige
kan besluta att begränsa partistödet för parti som inte kunnat bemanna en eller flera av
sina platser i fullmäktige.
§ 2 i förslaget. Inför lagändringen ansåg regeringens utredare att någon detaljerad skrivning om hur och till vad partistödet ska användas inte var önskvärd, eftersom partierna inom ramen för syftet borde tillåtas maximal flexibilitet. Syftet är att stärka de
politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Därav följer att de lokala
föreskrifterna inte kan föreskriva att viss del används för till exempel utbildning, valår
eller lokalkostnader. Dessa tidigare stödformer har därför fördelats på grundstöd och
mandatstöd.
§ 3 i förslaget. Fullmäktige får besluta om att förlängt partistöd (när representation upphör, så kallade tomma stolar) ska utgå, dock längst under ett år efter att representationen
upphört. Fullmäktige får även besluta att ställa krav att mandaten ska ha varit besatt en
viss minsta tid för att förlängt stöd ska utgå enligt kap 2 § 9 st 3 kommunallag
(1991:900). Till följd av detta föreslår utredningen att denna paragraf om förlängt partistöd samt villkor för detta införs i de nya förskrifterna.
§ 4 i förslaget ställer krav på redovisning och granskning enligt nya lagkrav.
§ 5 i förslaget redogör för beslut om utbetalning samt restriktioner för utbetalning. Den
nya lagtexten ställer krav på att fullmäktige minst en gång per år fattar beslut om att
betala ut partistöd, om detta ska utbetalas i förskott eller efterskott samt ifall partistöd
ska innehållas på grund av utebliven redovisning.
Att ställa närvarokrav om aktivt deltagande är ej tillåtet enligt nya lagtexten därför har
det villkoret tagits bort i förslaget till de nya förskrifterna.
Ekonomiska konsekvenser
Eventuellt kan de nya föreskrifterna medföra minskade kostnader då den nya lagen ger
fullmäktige möjlighet att begränsa partistödet för parti som inte kunnat bemanna en eller
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flera av sina platser i fullmäktige. I övrigt är det inga förändringar av partistödets sammanlagda storlek.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta de nya föreskrifterna för lokalt partistöd.
Beslutsunderlag
1. Jämförelsedokument gamla och nya föreskrifter för kommunalt partistöd.
2. Förslag till nya Föreskrifter Kommunalt partistöd.
3. Sveriges kommuner och landstings cirkulär 14:12.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-14 § 68.
5. Kommunstyrelsen 2014-04-28 § 104.
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KS/2013:649 -736
§ 70
Överlåtelse av myndighetsutövning för färdtjänst och riksfärdtjänst till Regionala
kollektivtrafikmyndigheten/Länstrafiken i Norrbottens län
Kommunfullmäktige beslutar
att Gällivare kommun överlåter sina uppgifter enligt Lag om färdtjänst (1997:736 t o m
2010:1068) , §§ 4 och 6 samt Lag om riksfärdtjänst (1997:735 till kommunalförbundet
Norrbottens Läns kollektivtrafikmyndighet,
att överlåtelsen sker snarast eller vid den tidpunkt som Gällivare kommun och myndigheten kommer överens om,
att tidigare tecknade avtal eller beslut om färdtjänst mellan Gällivare kommun och
Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivmyndighet/Länstrafiken i Norrbotten
AB upphävs.
Bakgrund
Under våren 2013 har Kollektivtrafikmyndigheten besökt alla kommuner i Norrbotten
och presenterat ett förslag där Regional kollektivtrafikmyndigheten kan ta över ansvaret
för myndighetsutövningen för färdtjänst och riksfärdtjänstbeslut.
I en överlåtelse innebär att myndigheten skall fortsätta verka för de gemensamma färdtjänstregler som framtagits på initiativ av kommunförbundet i Norrbotten. Gemensamma färdtjänstregler innebär att det blir rättvisare, tydligare och enklare för både
färdtjänstresenärer och handläggare. Gällivare avviker på en punkt från de gemensamma färdtjänstreglerna och det är maxtaxan. Om maxtaxans vara eller icke vara är en
punkt som måste belysas i en eventuell avtalsskrivning om den skall finnas kvar. Om
den skall utgå och man ska följa regelverket till fullo bör beslut tas i frågan.
Ekonomiska konsekvenser
Vid en överlåtelse av tillståndsgivningen kommer kommunens kostnader baseras på
antalet prövade ärenden. I praktiken innebär det att respektive kommun månadsvis
faktureras för ett antal ärenden baserat på folkmängden i kommunen. Slutlig justering
av antalet faktiska ärenden sker efter bokslut, varefter kostnaden justeras.
Den preliminära årskostnaden för tillståndprövningen beräknas till cirka 291 tkr/år.
Idag avsätter Socialförvaltningen 0,50 tjänst till tillståndsgivningen. Vid en eventuell
överlåtelse kan denna tjänst omvandlas till andra arbestuppgifter inom Socialförvaltningen.
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Färdtjänstbudgeten har under de sista åren visat ett positivt resultat bland annat för att
samordningen av resor är mycket bra och att antalet resor minskar. En överlåtelse av
tillståndsgivningen borde således finansieras inom befintlig budget.
Kommunen kommer även efter överlåtelsen svara för alla kostnader för utförda
transportuppdrag och tillståndsprövning. Regionala kollektivtrafiken kommer att
fakturera kommunen månadsvis för utförda uppdrag, tillståndsgivning samt administrativa kostnader.
Under 2013 var budget för färdtjänsten på 2962 tkr och riksfärdtjänst på 365 tkr, totalt
3327 tkr. Om en överlåtelse sker beräknas den totala kostnaden för handläggning och
tranporter och administrativa kostnader för riks- och färdtjänst till ca 2650 tkr. Man bör
ha med att i detta är inte den 0,50 tjänst inräknad som går att räkna som en ren besparing.
Överlåtelsen innebär att Regionala Kollektivtrafikmyndigheten övertar ansvaret för
färdtjänst och riksfärdtjänst i sin helhet dvs. uppdraget omfattar hela färdtjänsthanteringen allt från tillståndsprövningen, regelverk och avgifter samt upphandling, beställningsmottagning, samordning, betalningsadministration, statistik etc.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Föreslagna beslut medför inga direkta konsekvenser för barn och ungdomar. Frågan har
dock inte varit till ungdomsrådet för att inhämta deras åsikter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Gällivare kommun överlåter sina uppgifter enligt Lag om färdtjänst (1997:736 t o m
2010:1068) , §§ 4 och 6 samt Lag om riksfärdtjänst (1997:735 till kommunalförbundet
Norrbottens Läns kollektivtrafikmyndighet,
att överlåtelsen sker snarast eller vid den tidpunkt som Gällivare kommun och myndigheten kommer överens om,
att tidigare tecknade avtal eller beslut om färdtjänst mellan Gällivare kommun och
Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivmyndighet/Länstrafiken i Norrbotten
AB upphävs.
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Beslutsunderlag
1. Utredning.
2. Missiv - Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet och
centraliserad färdtjänsthantering i länet – Överlåtelse av färdtjänst och riksfärdtjänst,
Gällivare kommun.
3. Socialnämnden 2014-04-10 § 32.
4. Kommunstyrelsen 2014-04-28 § 109.
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KS/2014:17 -101
§ 71
Delgivningar
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad information samt
att lägga delgivningarna till handlingarna.
Bakgrund
Delgivningar
1.
KS 2014:266
210
Frågor från boenden i Sakajärvi, Liikavaara och Laurajärvi angående eventuell inlösen
av fastigheter på grund av Boliden Mineral AB:S gruvverksamhet vi Aitik och
Salmijärvi.
Svar; Skrivelse 2014-04-22 från kommunstyrelsens ordförande.
2.
KS 2013:110
533
Förvaltningsrätten har den 1 april 2014 meddelat dom i mål nr 760-13 ang kommunfullmäktiges beslut den 28 mars 2013 § 44 upprättat förslag till avtal mellan Boliden
Mineral AB och Gällivar ekommun gällande hindersituationen för Gällivare flygplats.
3.
KS 2013:650
622
Lantbrukare från Narken har den 8 april 2014 skickat en skrivelse ang motion om köttfri
dag i veckan på skolor, äldreboenden.
4.
KS 2014:47
750
Socialförvaltningen har den 16 april 2014 inkommit med rapportering i enlighet med
bestämmelserna i 16 kap 6 f-h §§ SoL samt bestämmelserna i 28 f-h §§ LSS.
KS 2012:138
100
5.
Högsta förvaltningsdomstolen har den 5 maj 2014 meddelat dom i mål nr 228-14 gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen (samarbetsavtalet med LKAB); fråga
om prövningstillstånd.
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6.
Allmän information av Lennart Andersson, kanslichef Lapplands Kommunalförbund
och B-O Ström, gymnasiechef, Lapplands Gymnasium. Informationen samt frågestund
pågår kl. 13.05 - 14.40.
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KS/2014:134 -102
§ 72
Val av ersättare i Malmfältens Kraftverk AB
Kommunfullmäktige beslutar
att Magnus Johansson (s) utses till ersättare i Malmfältens Kraftverk AB.
Bakgrund
Val av ersättare i Malmfältens Kraftverk AB efter Margareta Pohjanen (s).
Ärendet lämnades öppet vid kommunfullmäktige 2014-04-07 § 53.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar
att Magnus Johansson (s) utses till ersättare i Malmfältens Kraftverk AB.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
Birgitta Larssons förslag.
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KS/2014:321 -102
§ 73
Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och byggnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Ove Kalander (s) från sitt uppdrag som ersättare i miljö- och byggnämnden.
Bakgrund
Ove Kalander (s) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i miljö- och byggnämnden.
Beslutsunderlag
1. Avsägelse 2014-04-08.
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KS/2014:321 -102
§ 74
Avsägelse av uppdrag som ersättare i service- och tekniknämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Ove Kalander (s) från sitt uppdrag som ersättare i service- och tekniknämnden.
Bakgrund
Ove Kalander (s) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i service- och tekniknämnden.
Beslutsunderlag
1. Avsägelse 2014-04-08.
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KS/2014:293 -531
§ 75
Interpellation av Lars Alriksson (m) - Bussförbindelser till Nilivaara under skolloven
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas och interpellationen besvaras vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.
Bakgrund
Lars Alriksson (m) har inkommit med en interpellation angående bussförbindelser till
Nilivaara under skolloven.
Beslutsunderlag
1. Interpellation.
Interpellationsförfrågan
Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får ställas.
Kommunfullmäktiges ordförande bifaller att interpellationen får ställas. Interpellationen
besvaras vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.
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KS/2011:648 -730
§ 76
Motion av Iris Dimitri (v), Stig Eriksson (v), Ove Haarala (v), Ann-Christin Lehtipalo (v), Henrik Lehtipalo (v) och Karl-Erik Taivalsaari (v) - Gällivare hemtjänst
står till tjänst
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Reservation
Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget lagt förslag.
Bakgrund
Socialnämnden har mottagit från kommunstyrelsen (KS 2011.648/730) uppdraget att
ansvara för beredning av motion Gällivares hemtjänst står till tjänst!
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att framta ett yttrande över motionen.
Enligt yttrandet har motionen ringa betydelse för den brukargruppen som skulle beröras.
Socialstyrelsen avråder kommunerna starkt att frångå bestämmelserna i socialtjänstlagen om handläggning och dokumentation då socialnämnden ansvarar för att den
enskilde får sina behov tillgodosedda och detta äventyras i så kallad förenklad biståndsbedömning som föreslås i motionen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Socialnämnden 2014-02-20 § 17.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-14 § 69.
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4. Kommunstyrelsen 2014-04-28 § 106.
Yrkande
Bror Wennström (skp) yrkar
bifall till motionen.
Roland Nirlén (s) yrkar
att avslå motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Bror Wennströms förslag mot Roland Nirléns förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med Roland Nirléns förslag.
Votering
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:
Den som yrkar i enlighet med Roland Nirléns röstar Ja.
Den som yrkar i enlighet med Bror Wennström röstar Nej.
Efter företaget upprop finner ordföranden att 30 Ja-röster, 2 Nej-röster och 7 avstår har
avgetts. Ordföranden finner därmed att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
Roland Nirlén.
Voteringslista bilägges protokollet.
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KS/2014:59 -612
§ 77
Motion av Lena Lindberg (s) och Johannes Sundelin (s) - Kvalitetssäkring av byggprogrammet på Välkommaskolan
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera motionen för vidare utredning.
Reservation
Lars Alriksson (m), Monica Nordvall Hedström (m), Eva Alriksson (m), Anna Maria
Wahlström (m), Ingrid Josefsson (m) och Benny Ringvall (m) reserverar mot beslutet.
Bakgrund
Motionen framhåller att kommunen står inför stora utmaningar och möjligheter när det
gäller byggandet. Byggeleverna på Välkommaskolan saknar idag kvalitativa stora
projekt där nya material, energioptimering och strikta miljökrav gäller. Detta gör att
eleverna tappar i spetskompetens och på grund av detta inte matchar de krav som byggbranschen ställer. Motionärerna ser därför möjligheten att Gällivare kommun upplåter
tomter som byggeleverna bebygger vilket skulle medföra att byggeleverna kan ligga i
framkant när det gäller teknik, nya material och energi.
Motionärerna föreslår därför
att Gällivare kommun upplåter tomter för Byggprogrammet på Välkommaskolan, att
bebyggas successivt med ett färdigställt hus per 14 månader och att detta förfarande
prolongeras under en 6-års period
att Gällivare kommun har en checkkredit (eller motsvarande) under byggtiden som
täcker byggkostnaderna. När respektive hus färdigställts säljs husen av kommunen på
öppna marknaden. Eventuella kreditförluster för kommunen kan ses som kvalitetsförbättring för eleverna på byggprogrammet
att Gällivare kommun genom att bifalla de två tidigare att-satserna, medverkar till att
byggeleverna får en kvalitetsförbättring i sin utbildning och ökar sin attraktivitet på
arbetsmarknaden.
Utredning
En kommunicering av motionen har skett med skolchef Bert-Olov Ström, Lapplands
Kommunalförbund och rektor för Byggprogrammet Peter Axelsson. Båda ställer sig
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positiva till motionen och anser att det vore en fantastisk möjlighet som höjer kvalitén
på byggutbildningen samt dess status. Peter Axelsson påpekar att ett projekt enligt
motionen skulle vara kvalitetshöjande för alla tre programmen, bygg-, el-, och
vvs-programmen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig också mycket positiv till motionens projektförslag då ett sådant projekt skulle möjliggöra en inriktning mot till exempel ”energisnåla hus i kallt klimat”. Det skulle kunna bli en inspirationskälla och öka intresset för
energisnålt byggande i Gällivare. Samhällsbyggnadsförvaltningen har dock funderingar
och farhågor kring vad kreditansvaret och täckning av eventuella kreditförluster skulle
medföra för kommunen. Om huset/husen inte går att sälja kan förlusterna bli mycket
stora.
Utifrån upplägget med byggelever som bygger på kommunens mark och med kredit från
kommunen skulle en diskussion om otillbörlig konkurrens lätt kunna uppstå, särskilt om
kommunen dessutom ska täcka alla eventuella förluster.
Bedömning
Utredningen visar på många positiva reaktioner men även en del farhågor. Det som haft
avgörande betydelse för bedömningen är dock att Lapplands Kommunalförbund är
huvudman för Välkommaskolan, inte kommunen. Det är tveksamt om en kommunal
kredit/borgen skulle vara lagenlig med annan huvudman, därför bedömer Nämnd- och
utredningsenheten att motionen bör avslås.
Ekonomiska konsekvenser
Ej beräkningsbara utan utredning.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ej bedömningsbara utan utredning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen då gymnasieskolan lyder under Lapplands Kommunalförbund.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-14 § 70.
3. Kommunstyrelsen 2014-04-28 § 107.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 135 (136)
2014-05-19
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

Yrkande
Lena Lindberg (a) yrkar
att motionen återremitteras för vidare utredning.
Propositionsordning
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat att ärendet skall återremitteras.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 136 (136)
2014-05-19
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:18 -101
§ 78
Motioner 2014
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna redovisade motioner till kommunstyrelsen för handläggning.
Bakgrund
Följande motioner har inkommit:
Motion av Katinka Sundqvist Apelqvist (v), Stig Eriksson (v), Henrik Lehtipalo (v),
Ann-Christin Lehtipalo (v)Jeanette Wäppling (v) och Karl-Erik Taivalsaari (v) – Vägg
för graffitimålning, KS 2014.368/865.
/
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2014-05-19
Ärenden: §§ 61 - 78

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 68
§ 76
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ledamöter
Alriksson, Lars

M

N

X

X

Nordvall Hedström, Monica

M

N

X

X

Alriksson, Eva

M

N

X

X

Wahlström, Anna Maria

M

N

X

X

Josefsson, Ingrid

M

N

X

X

Nilsson, Fredrik

M

F

Ringvall, Benny

M

N

X

X

Nyström, Tommy

S

F

Nilsson, Tomas

S

F

Israelsson, Lena

S

N

X

X

Larsson, Birgitta

S

N

X

X

Axelsson, Roland

S

N

X

X

Poromaa, Rita

S

F

Johansson, Börje

S

N

X

X

Normark, Ulf

S

F

Vågman, Siv

S

N

X

X

Tina, Kent

S

F

Lindberg, Lena

S

N

X

X

Pohjanen, Margareta

S

N

X

X

Eriksson, Nina

S

N

X

X

Eriksson, Gunnel

S

N

X

X

Nirlén, Roland

S

N

X

X

Åhlén, Maria

S

N

X

X

Sundelin, Johannes

S

F

Karlsson, Cora

S

N

X

X

Öqvist, Frank

S

N

X

X

Sehlberg, Berne

S

N

X

X
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2014-05-19
Ärenden: §§ 61 - 78

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 68
§ 76
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ledamöter
Mikael Alldén

S

N

X

X

Eriksson, Stig

V

N

X

A

Wäppling, Jeanette

V

N

X

A

Taivalsaari, Karl-Erik

V

N

X

A

Dimitri, Iris

V

F

Lehtipalo, Henrik

V

N

X

A

Sundqvist-Apelqvist, Katinka

V

N

Kult, Terttu

V

F

Nyman, Dagmar

MP

Wennström, Bror

X

A

N

X

X

SKP

N

X

X

Olofsson, Fredric

SKP

N

X

X

Nordgren, Bernt

NS

N

X

X

Henricsson, Margareta

NS

N

X

X

Olsson, Lena

SD

F
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2014-05-19
Ärenden: §§ 61-78

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 68
§ 76
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ersättare
Korzunowicz, Piotr

M

F

Wahlström, Per

M

F

Martinsson, Mikael

M

F

Wessel, Rolf

M

F

Persson Sammelin, Clary

S

T

Ärlebrand, Steve

S

F

Norlin, Rose-Marie

S

T

Rantapää, Mats

S

F

Markström,Ulf

S

Eriksson, Eva

X

X

X

X

T

X

X

S

T

X

X

Sandvärn, Brittmari

S

T

X

X

Wennström, Ivan

S

F

Godolidis, Atanasios

S

T

X

X

Monica Öjemalm

S

N

Lars Erik Johansson

S

N

Haarala, Ove

V

T

X

A

Lehtipalo, Ann-Christin

V

T

X

A

Henriksson, Janete

V

N

Lyckholm, Eva-Lena

V

F

Camilla Fors

MP

F

Lampinen, Håkan

MP

F

Isaxon, Gun

SKP

N

Eslund, John

SKP

F
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F = Frånvarande
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Datum: 2014-05-19
Ärenden: §§ 61-78

A = Avstår röst

Omröstningar
§ 68
§ 76
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ersättare
Krigsman, Tommy

NS

N

Backefalk, Peter

NS

F
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