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KS/2014:8 -042
§ 140
Budgetuppföljning
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp
information angående budgetuppföljning.
Kommunchef Lennart Johansson samt förvaltningscheferna, Annica Henricsson, barn-,
utbildning- och kulturförvaltningen, Joakim Svensson, service- och teknikförvaltningen,
Marika Rissanen Korpi, socialförvaltningen samt Ulf Hedman, samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om budget.
Annica Henricsson informerar att inom barn-, utbildning- och kulturförvaltningen har
ingen stor förändring har skett sedan tidigare redovisning. Underskottet på ca 3 miljoner
beror bl a på extra förskoleavdelning Humlan och grundskolans garanterade undervisningstid samt skolskjuts.
Marika Rissanen Korpi informerar att årsprognosen för socialförvaltningen visar ett
nollresultat. Budgetuppföljningens minus 1 700 tkr beror på att övertidsberget toppas
under sommaren, ordinarie personal har arbetar övertid. Wassarahem 2 kommer att avvecklas från 1 oktober 2014 för att frigöra sjuksköterskeresurser, vård- och omsorgsresurser samt låg beläggning. Idag är det stor personalbrist gällande socionomer, sjuksköterskor och undersköterskor.
Joakim Svensson, service- och teknikförvaltningen informerar att skatteverksamheterna
bedöms att gå över budget med ca 1 mrk vid årets slut vilket beror huvudsakligen på det
stora behovet av snöröjning och bortkörning av snö under vårvinter i kombination med
ett plötsligt personalbortfall. Flygplatsen bedöms hålla sin budget främst genom ett sent
inkommet bidrag och något ökade intäkter i övrigt.
Affärsverksamheterna bedöms gå mot budget.
Ulf Hedman informerar att budgeten för samhällsbyggnadsförvaltningen är i balans.
Många projekt startar och vissa projekt måste prioriteras.
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Lennart Johansson informerar om kommunledningskontoret budget. Underskottet på
personal beror på att kommunen tecknat ett nytt styrketräningsavtal med höjda priser.
På nämnd- och utredning beror underskottet på ökade kostnader för kollektivtrafik och
länstrafik, posten beräknas ändå gå med ca 300 tkr minus på årsbasis. Underskottet på
IT beror på att nytt avtal tecknats med Microsoft vilket blev dyrare än planerat pga ändringar i avtalet. Sammanfattad bedömning är ett 0-resultat.
Lennart Johansson informerar om att miljö- och bygg ligger på en årsprogos på ca 800
tkr under budget, det beror på tre saker, effektiviserade sammanträden, ökade intäkter
från bygglov pga snabbare handläggning, antal bygglovansökningar bör dock avta under
hösten samt ökade intäkter från miljöavgifter även dessa bör avta under hösten.
Theresa Savonen, VD Gällivare Energi AB informerar om hur budgeten ser ut tom juni
2014. Energiproduktionen har sålt mer i juni och mindre i juli, eftersom försäljningen är
låg har det ingen större påverkan. Resultat efter finansiella poster ligger med 2 606 tkr
och det är en differens jämfört med budget på -1 484 tkr. Arbetet med effektiviseringar
och besparingar pågår. Rekrytering av administrativ personal är klar och rekrytering
pågår fortfarande av ekonomichef.
Bolaget kommer att starta upp ett projekt kring att utreda ny taxemodell för att det ska
bli tydligare och rättvisare prissättning. Projektet beräknas ta 1-2 år innan det är helt
klart.
När det gäller samhällsomvandlingen har man tagit in ett projektstöd i form av extern
konsult. Gällivare Energi AB har ett bra utbyte med Tekniska Verken AB i Kiruna. Tidplanen och målsättningen gällande samhällsomvandlingen är att Gällivares kommunfullmäktige får underlag att yttra sig om i december 2014.
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KS/2014:9 -101
§ 141
Information
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut,
att lägga delgivningarna och kursen till handlingarna.
Bakgrund
Delgivningar
1.
Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär;
2014:21 – Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan
krav på bygglov.
2014:26 – Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2015.
2.
KS 2014:403/701
Sveriges Kommuner och Landsting har den 16 juni 2014 inkommit med meddelande
från styrelsen nr 4, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå.
3.
KS 2014:413/040
Sveriges Kommuner och Landsting har den 17 juni 2014 inkommit med meddelande
från styrelsen nr 5, Förbundsavgift år 2015 till Sveriges Kommuner och Landsting.
4.
KS 2014:436/432
Trafikverket har den 10 juli 2014 inkommit med Samråd angående vattenverksamhet.
5.
KS 2014:451/311
Trafikverket har den 24 juli 2014 inkommit med informationsbrev angående trafikfarliga träd längs Väg E10.
6.
KS 2014:394/047
Boverket har den 20 maj 2014 avslagit ansökan från Gellivare sockens Hembygdsförening, avseende bidrag till allmänna samlingslokaler, fastighet Gällivare 76:1.
|
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7.
KS 2014:318/142
Länsstyrelsen Norrbotten har den 13 juni 2014 beslutat om bidrag ur bygdemedel till
Gällivare Malmbergets Golfklubb för upprustning av träningsområde/klubbhusområde
samt renovering, bevattning och grävning av dike. Det högsta belopp som kan utgå som
bidrag är 262 203 kr.
8.
KS 2014:316/142
Länsstyrelsen Norrbotten har den 13 juni 2014 beslutat om bidrag ur bygdemedel till
Byggnadsföreningen Folkets hus, Ullatti för reparation av tak samt installation av
termostatstyrning. Det högsta belopp som kan utgå som bidrag är 157 125 kr.
9.
KS 2014:345/141
Länsstyrelsen Norrbotten har den 25 juni 2014 beslutat om projektbidrag till projektet,
Samverkan och samråd för fjällområdet i Swedish Lapland för perioden
2014-07-01—2015-03-31. Länsstyrelsen beviljar projektbidrag till rubricerat projekt
med 50 procent av totala kostnader eller högst 330 000 kr.
10.
KS 2014:131/519
Länsstyrelsen Norrbotten har den 26 juni 2014 beslutat om tillstånd till kameraövervakning av kombinerad renbro och skogsbilväg över spåranslutning till Aitik gruvområde i Gällivare kommun. Syftet med övervakningen är att kunna följa upp vilda
djurs användning av ekodukter/broar och är ett komplement till spårinventering.
11.
KS 2014:314/534
Länsstyrelsen Norrbotten har den 12 juni 2014 beslutat om tillstånd till kameraövervakning med 20 kameror inom det aktuella renkalvningsområdet för Gällivare Skogssameby. Övervakningen får ske dygnet runt under perioden 1 maj-1 oktober 2014-2016.
Övervakningen ska ske genom digitala stillbilder.
12.
KS 2011:421/142
Länsstyrelsen Norrbotten har den 11 juni 2014 beslutat att bevilja förlängning av slutredovisningsdatum för bygdemedel till projektet Athur Leidgren Nature Center
(ALNC). Slutrapporten ska vara inlämnad före utgången av november månad 2017.
13.
KS 2014:435/517
Länsstyrelsen Norrbotten har den 2 juli 2014 beslutat om dispens för Boliden Mineral
AB från terrängkörningslagen för körning på barmark under prospekterings- och undersökningsarbeten inom delar av Gällivare kommun. Beslutet gäller från och med den 3
juli 2014 till och med den 31 december 2015.
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14.
KS 2014:328/050
Kommunstyrelsens vice ordförande har den 4 juni 2014 skickat in önskemål till
Förvaltnings-rätten i Luleå om skyndsam handläggning av mål 1169-14, PEAB Sverige
AB. Ärendet gäller upphandling avseende ersättning av befintligt vård- och omsorgsboende i Malmberget.
15.
KS 2014:326/510
Trafikverket har den 2 juli 2014 inkommit med skrivelse för kännedom gällande återtagande av överklagan avseende arbetsplan för ombyggnad av väg 822 Kilvo-Gällivare,
Gällivare kommun.
16.
KS 2014:40/107
Inlandsbanan AB har den 24 juni 2014 inkommit med information angående att upprustningsprojektet som Inlandsbanan påbörjade i april har skapat 10 nya arbetstillfällen i
regionen.
17.
KS 2014:424/141
Länsstyrelsen Norrbotten har den 13 juni 2014 beslutat om preliminärt beviljat investeringsstöd till Mäkis Livs, Ullatti med högst 70 % av godkänt stödunderlag som är
59 525 kr.
18.
KS 2014:41/106
Minnesanteckningar från Brottsförebyggande rådet i Gällivare, 2014-06-04.
19.
KS 2014:28/107
Malmfältens folkhögskola, Kiruna har den 9 juni 2014 inkommit med verksamhetsberättelse med årsbokslut för år 2013.
20.
KS 2014:424/530
Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Norrbotten har inkommit med protokoll från
arbetsutskottet 2014-04-17.
21.
KS 2014:404/821
Gällivare Sportklubb har den 13 juni 2014 inkommit med skrivelse angående friidrottens behov.
22.
KS 2014:462/533
Tomas Underskog har den 20 augusti 2014 på uppdrag av Gällivare kommun yttrat sig
till Umeå Tingsrätt gällande M 3092/12 Boliden Mineral AB angående tillstånd enligt 9
kap. miljöbalken till verksamhet vid Aitik samt tillstånd enligt 7 och 11 kap. miljöbalken.
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23.
KS 2014:471/005
IT Norrbotten har inkommit med en skrivelse, Nytt uppdrag till IT Norrbotten – Offentlig privat samverkan samt en kompletterande utredning om samverkansmodell 3
- Offentlig privat samverkan.
24.
KS 2014:402/430
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 26 augusti 2014 § 127 beslutat att avge remissyttrande gällande utkast till – Regional strategi för hållbar mineralutvinning i Norrbottens och Västerbottens län.
25.
KS 2014:25/107
Lapplands kommunalförbund har inkommit med protokoll från den 18 juni 2014.
26.
Catharina Gustafsson folkhälsostrateg informerar om Världfärdsbokslut folkhälsa 2013.
Informationen pågår kl. 13.15 – 13.50.
27.
Protokoll har inkommit från:
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2014-06-09.
Service- och tekniknämnden 2014-06-10.
Socialnämnden 2014-06-12.
Kommunalal pensionärsrådet 2014-05-23.
Rådet för funktionshinderfrågor 2014-05-27.

Anmälningar
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen fattat
följande beslut
1.
KS 2014:427/050
2014-06-27 beslutat om upphandling av skolskjutsning med personbil, mindre buss, stor
buss inom Gällivare kommun, ramavtal under tiden läsår 2014/2015-2015/2016. Avtalet
kan förlängas med 1 år.
2.
KS 2014:420/050
2014-06-25 beslutat om upphandling leverans och montering av fordonsdäck, ramavtal
under tiden 2014-07-01—2016-06-30. Med rätt för beställaren att förlänga avtalet med
1 år.
3.
KS 2014:422/050
2014-06-13 tilldelningsbeslut, ramavtal tolktjänster för Lapplands kommunalförbund.
|
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4.
KS 2014:434/000
2014-07-17 yttrat sig till Länsstyrelsen Norrbotten på skrivelse angående ansökan om
tillstånd till kameraövervakning av polisstationen i Gällivare.
5.
KS 2014:131/519
2014-06-12 yttrat sig till Länsstyrelsen Norrbotten på ny remiss angående kameraövervakning av kombinerad renbro och skogsbilväg över spåranslutning till Aitik gruvområde.
6.
KS 2014:133/164
2014-07-28 yttrat sig om ansökan avseende antagning i allmänna hemvärnet 2014 – FT.
7.
KS 2014:133/164
2014-07-28 yttrat sig om ansökan avseende antagning i allmänna hemvärnet 2014 –
SMP.
8.
KS 2014:43/702
2014-06-26 beslutat om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker för Dundret Sweden AB, Dundret Björnfällan under
perioden 2014-07-01—2014-10-24.
9.
KS 2014:43/702
2014-07-09 beslutat om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker för Sarriland AB, Láddjujávri kafé under perioden 2014-06-20—
2014-09-21.
10.
KS 2014:43/702
2014-06-11 beslutat om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker för Linafallet Logde HB, Nunisparken under perioden
2014-06-14—2014-06-15.
11.
KS 2014:43/702
2014-06-11 beslutat om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker för Linafallet Logde HB, Torget Gällivare under perioden
2014-06-27—2014-06-29.
Kommunstyrelsens vice ordförande har på delegation av kommunstyrelsen fattat
följande beslut
12.
KS 2014:456/434
2014-08-18 yttrat sig till Länsstyrelsen Norrbotten på ansökan angående kameraövervakning Fjällräv.
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Ekonomichefen har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande beslut
13.
KS 2014:13/045
2014-06-04 beslutat om internkredit till Top bostäder AB 10 miljoner kronor för
perioden 2014-06-04—2014-12-19, därefter omprövning.
14.
KS 2014:13/045
2014-06-04 beslutat om internkredit till Gällivare Energi AB sänkt från 50 miljoner
kronor till 40 miljoner kronor, att gälla till och med 2014-10-31, därefter omprövning.
15.
KS 2014:13/045
2014-06-24 beslutat om internkredit till Gällivare Energi AB ökning från 40 miljoner
kronor till 50 miljoner kronor, att gälla till och med 2014-10-31, därefter omprövning.
Tf Utvecklingschef har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande beslut
16.
KS 2014:452 /141
2014-08-11 beslutat att Skogsbärsfröjd AB beviljas stöd för deltagande i mässa med
6 800 kr.
Minoritetsspråkhandläggaren har på delegation av kommunstyrelsen fattat
följande beslut
17.
KS 2014:387/805
2014-08-13 beslutat att bevilja Tornedalingar i Gällivare minoritetsspråksmedel med
13 000 kr till resa till Tornedalen.
Vik. Alkoholhandläggare har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande
beslut
18.
KS 2014:42/702
2014-06-16 beslutat om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap för Nattavaara Hembygdsförening 2014-07-19.
19.
KS 2014:42/702
2014-06-14 beslutat om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap för Hakkas
Gymnastik och Idrottsförening 2014-06-14 och 2014-07-14.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 328 (377)
2014-09-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

20.
KS 2014:42/702
2014-05-27 beslutat om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap för Malmfältens Motorcykelklubb, MMCK 2014-06-26 – 2014-06-28.
21.
KS 2014:42/702
2014-05-27 beslutat om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap för Mining
town cruisers 2014-04-30, 2014-06-06, 2014-06-13, 2014-08-16, 2014-09-27 och
2014-12-14.
Kurser
Arbetsmiljöverket har skicket en inbjudan till konferens gällande ”Organisera före ett
hållbart arbetsliv – om att skapa ett arbetsliv som är hållbart fram till pensionen”.
7 oktober 2014 i Umeå, 4 november Malmö och 25 november i Stockholm, tid 09.0016.30.
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KS/2014:10 -101
§ 142
Information angående Malmberget
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp
information angående Malmberget.
Kommunchef Lennart Johansson informerar om:
- 11 september 2014 drar förhandlingar igång med LKAB ang verksamhetslokaler.
- Överenskommelse med LKAB är klar gällande fördyrade kostnader Malmsta.
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KS/2014:11 -101
§ 143
Information från de kommunala råden
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp information från de kommunala råden.
Maria Åhlén (s) informerade från ungdomsrådet möte där många engagerade ungdomar
deltog. Det blir ingen Demokratidag till hösten. Under året jobbas för ”En alla hjärtans
dag helg” ett samarbete med SVUNG (Sveriges Ungdomsråd) som kommer att ha inspirationsträffar med representanter för alla ungdomsråd i Sverige i Gällivare. Ungdomarna kommer även att gå en del utbildningar under året.
Tomas Nilsson (s) informerar från Kommunala Pensionärsrådet (KPR) där togs upp att
Gällivare kommun avser att upprätta ett planförslag för del av kommunalhemmet,
avseende nybyggnation av 100 lägenheter i fyra fastigheter.
Pensionärsorganisationerna anser att området mellan Vassara älv och äldreboendet ska
bli ett framtida område som möjliggör till utevistelse för de boende i en utemiljö med
vacker natur och har gjort en skrivelse.
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KS/2014:32 -107
§ 144
Rapport enligt bolagsordning Gällivare Energi AB
Kommunstyrelsen beslutar
att med beaktande lägga rapporten enligt bolagsordningen till handlingarna.
Bakgrund
Gällivare Energi AB skall enligt bolagsordningen inkomma med en rapport till
kommunstyrelsen.
Gällivare Energi AB har den 3 juli 2014 inkommit med en kvartalsrapport för perioden
januari - mars 2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att med beaktande lägga rapporten enligt bolagsordningen till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Rapport 2014-07-03.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-26 § 119.
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KS/2012:59 -026
§ 145
Ändring av Jämställdhetsstipendium till Mångfaldsstipendium
Kommunstyrelsen beslutar
att stipendiet kallas mångfalds- och jämställdhetsstipendium,
att styrdokumentet förändras enligt förslag.
Reservation
Jeanette Wäppling (v), Karl-Erik Taivalsaari (v), Lars Alriksson (m) och Fredric
Olofsson (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Utvecklingsenheten har fått uppdraget att administrera Gällivare kommuns jämställdhetsstipendium enligt gällande styrdokument. Utvecklingsenheten har samverkat med
näringslivet genom Marknadsföringsrådet för att nå ut med priset och få förslag från
näringslivet och organisationerna om lämpliga stipendiater. Det har dock visat sig att
intresset för stipendiet har varit svagt.
Gällivare kommun har en inriktning som bland annat syftar till att skapa positiva attityder och synsätt i mångfaldsfrågor där jämställdhet är en aspekt. Detta synsätt har brett
stöd även från näringslivet i Gällivare. Mot den bakgrunden har utvecklingsenheten
utarbetat förslag till nytt styrdokument som innebär att jämställdhetsstipendiet ska
omvandlas till ett mångfaldsstipendium för att bättre sammanfalla med det breda arbete
som pågår i kommunen för positiva attityder till mångfald.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 augusti 2014 § 117 beslutade att lämna ärendet
öppet till kommunstyrelsens sammanträde 8 september.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser, Prissumman 10 000 kr finns i anslag
inom ram.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet bedöms innebära positiva konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Utvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsen
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att kommunens Jämställdhetsstipendium omvandlas till ett Mångfaldsstipendium samt
att styrdokumentet förändras enligt förslag.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Företagsbolaget.
2. Förslag till styrdokument för Mångfaldsstipendium.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-26 § 117.
Yrkande
Maria Åhlén (s) yrkar
att stipendiet kallas mångfalds- och jämställdhetsstipendium,
att styrdokumentet förändras enligt förslag,
Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m) och Fredric
Olofsson (skp)
att kommunen bibehåller jämställdhetsstipendium samt arbetar med att marknadsföra
detta,
att inrätta ett mångfaldsstipendium på 10.000 kr per år samt
att anta slutdokument enligt förslag för detta stipendium.
Propositionsordning
Ordförande ställer Maria Åhlén förslag mot Jeanette Wäppling m fl förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Maria Åhléns förslag.
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KS/2014:16 -100
§ 146
Förslag till korrigering av föreslagen budgetram till Barn-, utbildning- och kulturnämnden fr o m 2015
Kommunstyrelsen beslutar
att driftbudgetram för barn-, utbildning- och kulturnämnden blir (belopp i tkr):
2015:
2016:
2017:

277 704, varav engångsbelopp 2 690.
277 465, varav engångsbelopp 950.
277 330, varav engångsbelopp 640.

Bakgrund
Vid förvaltningschefsgruppens beredning av budgetförslag till kommunstyrelsen den
17 juni 2014 gjordes ett ”feltänk” som innebar att förslaget till budgetram för barn-,
utbildning- och kulturnämnden inte blev som det var tänkt. Genom att i beräkningarna
föra in ett eventuellt bidrag från LKAB så blev förvaltningschefsgruppens förslag till
korrigering av budgetramarna 4 mkr för låg.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till korrigering ryms inom ramen för balanskravresultatet i 2015 års budget.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget innebär att behovet av särskilda sparåtgärder pga skolstrukturen undviks.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att förslaget till kommunfullmäktige avseende driftbudgetram för barn-, utbildning- och kulturnämnden blir (belopp i tkr):
2015:
2016:
2017:

277 704, varav engångsbelopp 2 690.
277 465, varav engångsbelopp 950.
277 330, varav engångsbelopp 640.

Yrkande
Tomas Junkka (s) yrkar
att förslaget till kommunfullmäktige avseende driftbudgetram för barn-, utbildning- och
kulturnämnden blir (belopp i tkr):
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2015:
2016:
2017:

277 704, varav engångsbelopp 2 690.
277 465, varav engångsbelopp 950.
277 330, varav engångsbelopp 640.

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

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 336 (377)
2014-09-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:473 -003
§ 147
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2015
Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsens internkontrollplan 2015.
att rekommendera nämnderna att upprätta en internkontrollplan utifrån en gemensam
plan för internkontrollplaner i Gällivare kommun 2015.
Bakgrund
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen
arbeta med intern kontroll på ett systematiskt sätt.
Utdrag ur Kommunallagen 6 kap 7§
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”
Intern kontroll är ett system för uppföljning. Uppföljningen kan bestå av olika delar
såsom ansvarsområden, fattade beslut, mål och av specifika utvalda verksamhetsområden där bedömda risker finns.
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnder och styrelser ska upprätta interna
kontrollplaner i enlighet med beslut den 12 november 2012 (§152).
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen:
att anta kommunstyrelsens internkontrollplan 2015.
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att rekommendera nämnderna att upprätta en internkontrollplan utifrån en gemensam
plan för internkontrollplaner i Gällivare kommun 2015.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens internkontrollplan 2015.
2. Gemensam plan för internkontrollplaner i Gällivare kommun 2015.
Yrkande
Roland Axelsson (s) yrkar
att anta kommunstyrelsens internkontrollplan 2015.
att rekommendera nämnderna att upprätta en internkontrollplan utifrån en gemensam
plan för internkontrollplaner i Gällivare kommun 2015.
Propositionsordning
Ordförande ställer Roland Axelssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Roland
Axelssons förslag.
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KS/2014:474 -019
§ 148
Ärendeuppföljningsmall kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättad mall för ärendeuppföljning,
att som stående punkt på kommunstyrelsens dagordning införa Kommunstyrelsens
ärendeuppföljning,
att rekommendera nämnderna att använda upprättad mall samt införa ärendeuppföljning
som stående punkt på dagordning.
Bakgrund
För att skapa bättre översikt bland pågående ärenden hos nämnderna och kommunstyrelsen har en ärendeuppföljningsmall tidigare tagits fram (KS/2012:447-019).
Ärendeuppföljningen syftar till att hantera ärenden som skickas på remiss/återremiss,
ärenden som nämnden/styrelsen begär att få in information om vid ett senare tillfälle,
uppdrag de lämnar till förvaltningschef m.m.
I samband Gällivare kommuns intern kontroll har det framkommit behov av ytterligare
punkter på ärendeuppföljningen. Det bör finnas en ärendeuppföljning av revisionsrapporter och uppföljning av de uppdrag som fullmäktige tilldelat styrelsen/ nämnderna.
I dagsläget använder sig alla nämnder utom Överförmyndarnämnden sig av ärendeuppföljningsmallen vid sammanträden.
För att underlätta arbetet med uppföljningen har en revidering av den gemensamma
mallen gjorts. Den reviderade mallen och den tillhörande rutinen har tagits fram i samråd med nämnd- och utredningsenhetens sekreterargrupp. Ärendeuppföljningen ska som
tidigare skötas på uppdrag från nämnd/styrelse av sekreterarfunktionen.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut medför inga negativa konsekvenser för barn och ungdomar. Ungdomars åsikter har inte inhämtats.
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Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten förslår kommunstyrelsen besluta
att anta upprättad mall för ärendeuppföljning,
att som stående punkt på kommunstyrelsens dagordning införa Kommunstyrelsens
ärendeuppföljning,
att rekommendera nämnderna att använda upprättad mall samt införa ärendeuppföljning
som stående punkt på dagordning.
Beslutsunderlag
1. Ärendeuppföljningsmall.
2. Beskrivning av ärendeuppföljningsmall i styrelsen och nämnderna.
Yrkande
Steve Ärlebrand (s) yrkar
att anta upprättad mall för ärendeuppföljning,
att som stående punkt på kommunstyrelsens dagordning införa Kommunstyrelsens
ärendeuppföljning,
att rekommendera nämnderna att använda upprättad mall samt införa ärendeuppföljning
som stående punkt på dagordning.
Propositionsordning
Ordförande ställer Steve Ärlebrands förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Steve
Ärlebrands förslag.
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KS/2014:395 -431
§ 149
Anhållan om medverkan i och medfinansiering av restaureringsåtgärder i flottrensade och dikade vattendrag i Norrbottens län
Kommunstyrelsen beslutar
att medverka i projektet ”ReBorn” som huvudman vid tillståndsprövningen av åtgärder,
att medfinansiera projektet med 1 575 000 kr vilket får utgöras av det som genereras av
fiskekonsulentens medverkan i projektet och under förutsättning att resterande finansiering beviljas,
att övriga medfinansiärer för Vassara- och Lina älvar är LKAB (250 000 kr), Aitik
(125 000 kr) och Bolidendomen (250 000 kr), totalt 2,2 miljoner kronor.
Bakgrund
Länsstyrelsens anhållan om medverkan i, och medfinansiering av, restaureringsåtgärder
i flottledsrensade och dikade vattendrag i Norrbottens län Dnr 537-4076-14.
Länsstyrelsen har till Norrbottenskommunerna Arvidsjaur, Piteå, Älvsbyn, Jokkmokk,
Luleå, Boden och Gällivare kommuner utskickat en anhållan om medverkan i och medfinansiering av ansökan till EU:s LIFE-fond. Ansökan omfattar återställning av flottledsrensade och dikningspåverkade sträckor i Råne-, Kalix-, Byske-, Åby- och Pite älvar under perioden 2015-2020.
Flottledsrensningen och skogsdikning har lett till att vattenmiljön förändrats kraftigt i
många vattendrag. Rätningar och borttagande av sten och block har lett till att stora lekoch uppväxtområden för lax och öring förstörts och att lekgruset har spolats bort.
Stängda sidogrenar har torrlagt viktiga uppväxtområden för fiskungar. Flottningsdammar har skapat vandringshinder för vandrande fisk och näringsdjur. Då vattendragen har blivit mer kanaliserade och med färre stenmaterial och block i strömfåran har
deras förmåga att hålla kvar organiskt material (löv, kvistar etc.) minskat. Organiskt
material är en viktig komponent i ett fungerande ekosystem.
Biologisk återställning av vattendrag är en förutsättning för att Sverige skall uppnå
målen med EU:s vattendirektiv (god ekologisk status) och det åttonde nationella miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” med dess delmål att ”minst 25 % av de värdefulla
och potentiellt skyddsvärda vattendragen skall restaureras”.
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Ansökan är ett samarbete mellan flera aktörer i Norrbotten och Västerbotten (Bottenvikens vattendistrikt) där Länsstyrelsen i Västerbotten står som huvudägare av projektet
och genomför återställningar i Lögde älv och Sävarån. Länsstyrelsen i Norrbotten är
ansvarig för genomförandet i Norrbottens län, där åtgärder planeras i ovan nämnda
kommuner.
Kostnader och förutsättningar
Den totala kostnaden för åtgärderna beräknas uppgå till cirka 40 miljoner kronor i Norrbottens län. Huvuddelen av den nationella medfinansieringen om 60 % kommer från
Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) som har beviljat totalt 16 miljoner kronor under
fem år att fördelas mellan Norrbotten och Västerbotten. Övrig medfinansiering kommer
att sökas från länsstyrelsernas regionala utvecklingsmedel, större markägare, främst
SCA och Sveaskog, Skogsstyrelsen samt berörda kommuner.
Själva genomförandet av projekten förutsätter också en medverkan från kommunerna
vad avser tillstånd som krävs för verksamheterna. Kommunerna har inom sitt område
rätt att, efter medgivande av fastighetsägare, ansöka om tillstånd till vattenverksamhet
hos Mark- och miljödomstolen i Umeå.
Länsstyrelsen anhåller, med anledning av projektet, om att kommunen beslutar om att:
1. Medverka i projektet som huvudman vid tillståndsprövningen av åtgärder, som också
är en mycket viktig förutsättning för att åtgärder ska kunna genomföras.
2. Kommunen skall undersöka möjligheten att medfinansiera projektets åtgärdsverksamhet, både i form av eget arbete vid tillståndsprövningen och som medfinansiär av
åtgärderna i den egna kommunen.
Den slutliga finansieringen av projektet bör ha beslutats senast augusti 2014 inför
inlämnadet av LIFE-ansökan i september i år.
Kommunal finansiering m.m.
För Gällivare kommuns del i projektet så är det åtgärder i Vassara- och Lina älvar och
Råne älv med biflöden till en beräknad kostnad av 18, 6 miljoner kronor.
Klara tillstånd finns från mark- och fiskerättsägarna och Mark- och miljödomstolen för
åtgärder i Vassara och Lina älvar. D.v.s. i dessa vattendrag kan vi, om alla finansieringar löses, också kunna starta med åtgärder redan under eftersommaren 2015. För
Råne älv med biflöden krävs däremot en tillståndsprövning innan åtgärder kan sättas in,
vilket medför en uppstart tidigast 2016.
För att finansiera dessa projekt från Gällivare kommun har vi för Vassara- och Lina
älvar fått medgivande om medfinansieringar från LKAB (250 000 kr), Aitik
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(125 000 kr), dom 024-05 mål 100-02 från Bolidens verksamhet i Aitikgruvan
(250 000 kr) och egeninsats för fiskekonsulenten i projektet som operativ projektledare
och samordnare för projektet i kommunen med bl.a. tillståndsprövningarna m.m. med
totalt 1 575 000 kr. Och denna totalsumma 1 575 000 kronor får utgöra kommunens
hela medfinansiering för både Råneälvssystemet och Vassara- och Lina älvar på 18,6
miljoner. Resterande del finansieras, enligt länsstyrelsen, av HaV:s myndighet och
eventuellt av EU:s LIFE + fondansökan, m.fl.
Länsstyrelsen har vid kontakt med kommunen påtalat att fiskekonsulenten, som varit
med att ta fram och sammanställa underlagen för Råne älv med biflöden och Vassaraoch Lina älvar, bör vara en lämplig person att kunna fungera som operativ projektledare
för åtgärderna samt arbeten med tillståndsprövningens olika delar m.m. Projektet
beräknas fösta året innebära 50 % (barmarkstiden 100 %), andra–fjärde året 75 % arbete
på heltiden och sista året som första året, d.v.s. 50 % (barmarkstid 100 %) för fiskekonsulenten, vilket medför totalsumman 1 575 000 kronor för dessa fem år som egen
insats.
Utifall att mer medfinansiering skulle behövas har kommunen möjlighet att kunna
komplettera med delar av avsatta medel (ca 2,5 miljoner kronor) från Sitasjaures reglering (A5/1969). Kompensationsmedlen från domen är främst ämnad för just fiskevårdande åtgärder inom kommunen. Inga skattemedel behöver nyttjas.
Ekonomiska konsekvenser
En kommunal insats (eget arbete) på 1 575 000 kr medför att det utförs livsmiljöförbättrande vattenåtgärder i kommunen för beräknade 18, 6 miljoner kronor.
Konsekvenser för barn och ungdom
Positiva. Åtgärderna medför att fiskbestånden kan återhämta sig och bli en naturresurs
för lokalbefolkning, turism och bättre livskvalitet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att medverka i projektet ”ReBorn” som huvudman vid tillståndsprövningen av åtgärder,
att medfinansiera projektet med 1 575 000 kr vilket får utgöras av det som genereras av
fiskekonsulentens medverkan i projektet och under förutsättning att resterande finansiering beviljas,
att övriga medfinansiärer för Vassara- och Lina älvar är LKAB (250 000 kr), Aitik
(125 000 kr) och Bolidendomen (250 000 kr), totalt 2,2 miljoner kronor.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 343 (377)
2014-09-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
1. Länsstyrelsens skrivelse 2014-06-04.
2. Karta.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-26 § 120.
Yrkande
Roland Axelsson (s) yrkar
att medverka i projektet ”ReBorn” som huvudman vid tillståndsprövningen av åtgärder,
att medfinansiera projektet med 1 575 000 kr vilket får utgöras av det som genereras av
fiskekonsulentens medverkan i projektet och under förutsättning att resterande finansiering beviljas,
att övriga medfinansiärer för Vassara- och Lina älvar är LKAB (250 000 kr), Aitik
(125 000 kr) och Bolidendomen (250 000 kr), totalt 2,2 miljoner kronor.
Propositionsordning
Ordförande ställer Roland Axelssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Roland
Axelssons förslag.
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KS/2014:412 -287
§ 150
Vändpunkten carportar
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå att tillskjuta 430 000 kronor till projektet eftersom behoven redan är tillgodosedda.
Bakgrund
På FC-möte 131106 underpunkten Bra rationell arbetsmiljö för Hedgården/Hemsjukvården ROS/bemanningsenheten beslutades b la att bygga carportplatser.
Behovet är 11 +10 platser. Dessutom är det sedan tidigare mycket större parkeringsbehov än tillgång på parkeringsplatser. Förslag på carportar inkl. öppna parkeringsplatser framtaget och presenterat för socialnämnden.
Utredning pågår om att pga. BoKloks etablering flytta kommunens tjänstebilar från
kommunparkeringen. Ett förslag är till Vändpunkten. Detta är i dagsläget inte beaktat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 26 augusti 2014 att föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna ärendet öppet till kommunstyrelsen 8 september samt att
återremittera ärendet till lokalstyrgruppen.
Ekonomiska konsekvenser
Grov kostnadsuppskattning ca 2 MSEK. Socialnämnden har 769 000 kr avsatt för detta
ändamål.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända
Förslag till beslut
Förvaltningschefernas lokalstyrgrupp föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå att tillskjuta 430 000 kronor till projektet.
Beslutsunderlag
1. FC Lokalstyrgruppens protokoll 2014-06-18 § 13.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-26 § 122.
3. FC Lokalstyrgruppens protokoll 2014-08-27 § 19.
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Yrkande
Tomas Junkka (s) yrkar
att avslå att tillskjuta 430 000 kronor till projektet eftersom behoven redan är tillgodosedda.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tomas Junkkas förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tomas
Junkkas förslag.
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KS/2014:370 -133
§ 151
Ensamkommande flyktingbarn
Kommunstyrelsen beslutar
att kostnaderna för ombyggnationen och inredningen med 2,1 miljoner kronor tas ur
slag 24974, ansvar 15204.
Bakgrund
Gällivare kommun har avtal med Migrationsverket om sju asylplatser för barn mellan
13-15 år fr o m 2014-04-01 och tillsvidare. Bedömt att det blir upp till cirka 60 barn
inom några år.
Vid lokalstyrgruppens sammanträde den 21 maj beslutades att uppdra till fastighetssamordnaren att fortsätta utreda: Alternativ 1: HSB, Hantverkargatan 17, två lokaler
totalt 350 kvm. Alternativ 2: Villa på Vallmovägen 13. Alternativ 3, Kyrkoheden 6,
Älvgatan.
Alternativ 2, Vallmovägen har utgått på grund av nej till förhandsbesked om bygglov
(tillgänglighet).
Nästa omgång ensamkommande flyktingbarn anländer den 1 september 2014 och då
måste lokalerna enligt alternativ 1 finnas tillgängliga.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för ombyggnationen beräknas till 2,1 miljoner kronor varav möbler, inredning etc uppgår till 300 tkr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Positivt för ensamkommande flyktingbarnen är ändamålsenliga centralt belägna lokaler
vilket underlättar integrationen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att kostnaderna för ombyggnationen och inredningen med 2,1 miljoner kronor tas ur
slag 24974, ansvar 15204.
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Beslutsunderlag
1. FC Lokalstyrgruppens protokoll 2014-05-21 § 1.
2. FC Lokalstyrgruppens protokoll 2014-06-18 § 7.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-26 § 123.
Yrkande
Steve Ärlebrand (s) yrkar
att kostnaderna för ombyggnationen och inredningen med 2,1 miljoner kronor tas ur
slag 24974, ansvar 15204.
Propositionsordning
Ordförande ställer Steve Ärlebrands förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Steve
Ärlebrands förslag.
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KS/2014:421 -779
§ 152
Nytt boende för socialt stöd
Kommunstyrelsen beslutar
att ta fram en programhandling inklusive komplett projekteringsunderlag för nytt
boende inom socialt stöd till psykiskt funktionsnedsatta personer,
att åtgärden finansieras av kommunstyrelsens investeringsbudget med 1 800 tkr, ansvar
15101, projekt 20002 exploatering/planarbete inför samhällsomvandlingen.
Bakgrund
Med anledning av samhällsomvandlingen har Älvbacka och Holkens boende avvecklats
på Forsgårdsområdet (kv. Kommunalhemmet 1). Behovet är att ersätta dessa med ett
nytt boende för personer inom socialt stöd för psykisk funktionsnedsättning i enlighet
med LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL
(socialtjänstlagen).
Boendet planeras för 14 lägenheter i markplan fördelat på två avdelningar varav två
lägenheter handikappanpassas.
Ekonomiska konsekvenser
Projektet finansieras enligt kommande avtal med LKAB och Gällivare Kommun
gällande ersättning för verksamhetslokaler i Malmberget vilket bör vara på plats under
hösten. I väntan på avtalet så bör projektets start finansieras med 1 800 tkr av kommunstyrelsens investeringsbudget ansvar 15101, projekt 20002 exploatering/planarbete inför
samhällsomvandlingen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Projektet innebär inga konsekvenser eller påverkan på barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att ta fram en programhandling inklusive komplett projekteringsunderlag för nytt
boende inom socialt stöd till psykiskt funktionsnedsatta personer,
att åtgärden finansieras av kommunstyrelsens investeringsbudget, ansvar 15101, projekt
20002 exploatering/planarbete inför samhällsomvandlingen.
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Beslutsunderlag
1. Situationsplan.
2. Tidplan.
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-08-28 § 64.
Yrkande
Tomas Junkka (s) yrkar med instämmande av Steve Ärlebrand (s)
att ta fram en programhandling inklusive komplett projekteringsunderlag för nytt
boende inom socialt stöd till psykiskt funktionsnedsatta personer,
att åtgärden finansieras av kommunstyrelsens investeringsbudget med 1 800 tkr, ansvar
15101, projekt 20002 exploatering/planarbete inför samhällsomvandlingen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tomas Junkka m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tomas
Junkka m fl förslag.
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KS/2012:615 -214
§ 153
Planarbete för del av Gällivare 4:21, Bryggeribacken
Kommunstyrelsen beslutar
att återuppta planarbetet med anledning av Mark- och miljööverdomstolens beslut.
Bakgrund
Planarkitekt Bengt Gustavsson, Planteamet, har tagit fram ett upplägg för planarbetet
och hanteringen av ärendet.
Kommunchef Lennart Johansson föredrog ärendet på kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 26 augusti 2014 § 63.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att återuppta planarbetet med anledning av Mark- och miljööverdomstolens beslut.
Beslutsunderlag
1. Planarbete för del av Gällivare 4:21, Bryggeribacken.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-08-28 § 63.
Yrkande
Tomas Nilsson (s) yrkar
att återuppta planarbetet med anledning av Mark- och miljööverdomstolens beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tomas Nilssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tomas
Nilssons förslag.
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KS/2014:107 -214
§ 154
Detaljplan för del av kvarteret Dansaren
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för del av kvarteret Dansaren, Dansaren
22 och 23.
Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningarna för ett nytt punkthus med sex
våningar. Huset ska rymma 22 hyreslägenheter. I anslutning till bostadshuset ska det
finnas utrymme för friytor samt parkering i carportbyggnader.
Planområdet omfattar en del av kvarteret Dansaren i centrala Gällivare.
Planen har upprättas med normalt planförfarande, enligt Plan- och bygglagen
(2010:900).
Samråd angående förslaget till detaljplan har hållits under tiden 20 mars t.o.m. 13 april
2014 och planen har varit utställd för granskning under tiden 22 maj till och med 16 juni
2014.
Ekonomiska konsekvenser
Exploatör bekostar planarbetet och genomförandet av planen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Nya bostäder är positivt ur ett barn och ungdomsperspektiv.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för del av kvarteret Dansaren, Dansaren
22 och 23.
Beslutsunderlag
1. Plankarta.
2. Planbeskrivning.
3. Utlåtande.
4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-08-28 § 65.
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Yrkande
Maria Åhlén (s) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för del av kvarteret Dansaren, Dansaren
22 och 23.
Propositionsordning
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Maria
Åhléns förslag.
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KS/2014:458 -828
§ 155
Äskande av extra anslag för drift av ishallen i Malmberget
Kommunstyrelsen beslutar
att besluta att bevilja ett extra anslag på 480 000 kr till service- och tekniknämnden för
driftbidrag till ishallen i Malmberget i syfte att säkerställa tillgänglighet till istid i ishall för
barn och ungdomar,
att medel ur anslaget ”utvecklingsmedel/kompletteringsbudget” verksamhet 941 anvisa
480 tkr till ansvar 120411, verksamhet 3014 aktivitet 508, objekt 11031,
att avslå andra att-satsen med anledning av att det ligger inom service- och tekniknämndens
delegation.
Bakgrund
Malmbergets AIF driver ishallen i Malmberget med ett driftbidrag på 895 000 kr per år från
kommunen.
Under 2013 betalades extra anslag ut och då erhöll Malmbergets AIF totalt 1 201 920 kr.
Under 2014 har driftbidrag på 895 000 kr samt ett extra anslag på 300 000 kr, totalt
1 195 000 kr, utbetalats av kommunen till Malmbergets AIF för drift av ishallen.
Malmbergets AIF begär ytterligare 480 000 kr i extra anslag för att klara driften 2014,
dvs 1 675 000 kr.
Kommunfullmäktige har höjt driftbidraget för 2015 till 1 195 000 kr efter förslag från
service- och tekniknämnden.
Ekonomiska konsekvenser
Service- och tekniknämnden saknar de medel som Malmbergets AIF begär. Om nämnden
ger Malmbergets AIF begär extra bidrag kommer det innebära att annan verksamhet
riskerar att nedprioriteras eller ej genomföras.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Service- och tekniknämnden anser att ungdomsverksamhet är viktigt. Tillgänglighet till
ishall bör vara en del av verksamhetsutbudet för barn och unga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
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att besluta att bevilja ett extra anslag på 480 000 kr till service- och tekniknämnden för
driftbidrag till ishallen i Malmberget i syfte att säkerställa tillgänglighet till istid i ishall för
barn och ungdomar,
att medel ur anslaget ”utvecklingsmedel/kompletteringsbudget” verksamhet 941 anvisa
480 tkr till ansvar 120411, verksamhet 3014 aktivitet 508, objekt 11031,
att avslå andra att-satsen med anledning av att det ligger inom service- och tekniknämndens
delegation.
Beslutsunderlag
1. Ansökan driftbidrag till Malmbergets Ishall, Malmbergets AIF.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-28 § 125.

Yrkande
Tomas Nilsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) och Margareta
Henricsson (ns)
att besluta att bevilja ett extra anslag på 480 000 kr till service- och tekniknämnden för
driftbidrag till ishallen i Malmberget i syfte att säkerställa tillgänglighet till istid i ishall för
barn och ungdomar,
att medel ur anslaget ”utvecklingsmedel/kompletteringsbudget” verksamhet 941 anvisa
480 tkr till ansvar 120411, verksamhet 3014 aktivitet 508, objekt 11031,
att avslå andra att-satsen med anledning av att det ligger inom service- och tekniknämndens
delegation.

Propositionsordning
Ordförande ställer Tomas Nilssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tomas
Nilssons förslag.
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KS/2014:431 -022
§ 156
Risk- och säkerhetssamordnarens organisatoriska placering och arbete
Kommunstyrelsen beslutar
att besluta om ny organisatorisk tillhörighet av risk och säkerhetssamordnaren till
kommunledningskontoret, direkt underställd kommunchefen från 1 oktober 2014,
att besluta om att flytta över budgeten för säkerhetssamordningen från service och
teknikförvaltningen till kommunledningskontoret från 1 oktober 2014,
att besluta om ändring av titlarna risk och säkerhetssamordnare och informationssäkerhetschef till den nya gemensamma titeln säkerhetschef med den i utredningen föreslagna uppdragsbeskrivningen.
Bakgrund
Kommunrevisionen påpekade i en granskning av kommunens långsiktiga vattenförsörjning daterad 2011-12-15 att kommunens risk och säkerhetssamordnares organisatoriska placering bör ses över i syfte att stödja kommunstyrelsens övergripande ansvar
för god säkerhet och att Gällivare kommuns säkerhetspolicy efterlevs.
Detta mot bakgrund av vikten av ett aktivt säkerhetsarbete inom hela den kommunala
förvaltningen samt inom de kommunala bolagen.
Service och tekniknämnden har även uppmärksammat detta och delar revisionens uppfattning i deras svar till revisionen daterat 2012-02-26. Risk- och säkerhetssamordnarens tjänst var då nyligen flyttad från räddningstjänsten till att vara direkt underställd
förvaltningschefen. Service och tekniknämnden beslutade även 2012-02-26 att serviceoch teknikförvaltningen får utvärdera risk och säkerhetssamordnarens arbete och
organisatoriska hemvist under 2013.
Kommunstyrelsen stödde service- och tekniknämndens beslut i sitt svar till kommunens
revision i detta ärende. Kommunstyrelsen har tillstyrkt även i sitt svar till revisionen att
ärendet senast under 2013 skulle utredas.
Ekonomiska konsekvenser
Medför i dagsläget inga konsekvenser för barn och ungdomar.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Medför i dagsläget inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att besluta om ny organisatorisk tillhörighet av risk och säkerhetssamordnaren till
kommunledningskontoret, direkt underställd kommunchefen från 1 oktober 2014,
att besluta om att flytta över budgeten för säkerhetssamordningen från service och
teknikförvaltningen till kommunledningskontoret från 1 oktober 2014,
att besluta om ändring av titlarna risk och säkerhetssamordnare och informationssäkerhetschef till den nya gemensamma titeln säkerhetschef med den i utredningen föreslagna uppdragsbeskrivningen.
Beslutsunderlag
1. Utredning av risk och säkerhetssamordnarens organisatoriska placering och tjänst.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-26 § 126.
Yrkande
Tomas Junkka (s) yrkar
att besluta om ny organisatorisk tillhörighet av risk och säkerhetssamordnaren till kommunledningskontoret, direkt underställd kommunchefen från 1 oktober 2014,
att besluta om att flytta över budgeten för säkerhetssamordningen från service och teknikförvaltningen till kommunledningskontoret från 1 oktober 2014,
att besluta om ändring av titlarna risk och säkerhetssamordnare och informationssäkerhetschef till den nya gemensamma titeln säkerhetschef med den i utredningen föreslagna uppdragsbeskrivningen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tomas Junkkas förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tomas
Junkkas förslag.
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KS/2014:455 -299
§ 157
Genomförandestrategi program verksamhetslokaler
Kommunstyrelsen beslutar
att anta strategi för genomförande, förutom gällande ishall,
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att omarbeta strategi/tidplan gällande
ishall.
Bakgrund
Programmet för centrala Gällivare är en fortsättning på det visionsarbete som genomförts. Programmet visar förslag på dimensionering och placering av nya kommunala
verksamhetslokaler som ska täcka nuvarande verksamheter samt kompletterande
funktioner som utgör ett framtida behov. För att förverkliga programmet för centrum
behöver vissa frågor fördjupas ytterligare och detaljplanarbete påbörjas inför ett genomförande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med en referensgrupp bestående av
konsulter med kompetenser från olika områden inom samhällsbyggande, genomfört en
workshop och framarbetat en projektbeskrivning. Projektbeskrivningen är ett förslag för
fortsatt arbete för centrum och en strategi för dess genomförande. Genomförandestrategin utgår från genomförd SWOT analys som presenterar styrkor, svagheter,
möjligheter och hot för de tre planerade byggnadsobjekten. Framkomna faktorer i
analysen tydliggör processen och behov av ytterligare fördjupningar i vissa frågor samt
belyser vissa parametrar som särskilt bör beaktas i ett fortsatt arbetet för att uppnå bästa
möjliga resultat.
För att uppnå effektivt genomförande föreslår genomförandestrategin att projekten
sporthall/ kultur, ishall och skola bör påbörjas parallellt men även hanteras som tre
separata objekt i planhänseende. Under planprocessen kan förseningar uppkomma och
då är det av stor vikt att inte alla objekt/ projekt påverkas för centrums totala genomförande. Helheten i centrum gällande infrastrukturlösningar, kopplingar mellan funktioner och närliggande områden, utemiljö och markanvändning som helhet hanteras som
ett övergripande objekt/ projekt.
Stellan Lundberg ÅF Infraplan och Mats Jakobsson, MAF föredrar ärendet.
Informationen pågår mellan kl. 13.00–14.05.
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Ekonomiska konsekvenser
Förverkligande av genomförandestrategin kommer att medföra kostnader.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Föreslaget program för centrum bidrar till positiva effekter för barn och ungdomar, då
centrumnära aktiviterer, mötesplatser och utbud förstärks. Genomförandestrategin är
förslag hur programmet för centrum kan utföras och förverkligas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta strategi för genomförande, förutom gällande ishall,
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att omarbeta strategi/tidplan gällande
ishall.
Beslutsunderlag
1. Projektbeskrivning.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-08-28 § 69.
Yrkande
Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Roland Axelsson (s)
att anta strategi för genomförande, förutom gällande ishall,
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att omarbeta strategi/tidplan gällande
ishall.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäppling m fl förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Jeanette Wäppling m fl förslag.
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KS/2013:516 -299
§ 158
Yttrande program för verksamhetslokaler i centrala Gällivare
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta programmet avseende kunskapshuset och centrumbyggnaden,
att ej anta programmet avseende ishallen med den föreslagna placeringen och utformningen,
att ishallen placeras på norra sidan av Parkgatsleden, inom Sjöparksområdet.
Bakgrund
Programmet för verksamhetslokaler i centrala Gällivare är en fortsättning på det
visionsarbete som genomförts. Förutom bakgrund och exempel tar det upp och visar på
en lösning för dimensionering och placering av nya kommunala verksamhetslokaler
som ska täcka nuvarande behov, men även funktioner som inte finns i dag, men behövs
i en framåtblickande stad.
Remissförfarande
Programmet har remitterats till politiska partier samt förvaltningarna på kommunen,
under tiden 19 juni till 4 augusti 2014. Den grupp av rådgivare som kommunen kontrakterat har även den lämnat sina synpunkter.
Yttrande samhällsbyggnadsförvaltningen
Följande yttrande är en sammanställning och bearbetning av inkomna synpunkter.
Enskilda frågor som lyfts fram i olika yttranden har beaktats, utan att påtala att en viss
synpunkt kommit från en specifik remissinstans. Sammanställning av de inkomna
yttrandena finns redovisade i beslutsunderlag.
Programmet som helhet
Dimensioneringen och möjligheterna till flexibelt nyttjande av de nya lokalerna bedöms
som väl genomarbetat och anpassat dels till nuvarande situation och med möjligheter till
framtida expansion.
Programmet innehåller många goda kvaliteter och lyfter och konkretiserar visionen som
är framtagen. Placeringen av de olika ingående delarna (Isrinken, Centrumbyggnaden &
kunskapshuset) är goda förslag på placering utifrån visionen om ett mer levande
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centrum och ökade aktiviteter under både dagtid och kvällstid. Förslaget skapar även
många mötesplatser för många olika grupper och intressen, vilket kan kopplas till
kommunens målsättning för social hållbarhet. Förslaget kopplas även till kommunens
ekonomiska hållbarhetsmål då placeringarna kan bidra till samnyttjande av lokaler
vilket genererar driftfördelar.
Placeringen av Isrinken ses som problematisk utifrån uppförande och driftperspektiv.
Denna placering bidrar även till svårigheter vad beträffar trafikflöden och parkeringslösningar. Föreslagen Isrinkslösning bedöms som byggtekniskt komplicerad och kostsam, uppförandet kommer utifrån detta troligen även bli tids- och arbetskrävande, samt
då förslaget kräver att delar av kvarteret Eken rivs och nya placeringar och flytt av
nuvarande funktioner är nödvändiga.
Utformningen av den yttre miljön i centrum har stor betydelse för att skapa ”livet
mellan husen ” och måste belysas i genomförandet av programmet.
Det regionala perspektivet
De föreslagna byggnationerna måste sättas in i ett regionalt samhällsutvecklingsperspektiv för att nå de önskade resultaten, där tillgänglighet till LTU (Luleå tekniska
universitet), myndigheter, regionens näringsliv m.fl. har stor betydelse.
Trafik – parkeringar – Gång och cykel
Parkeringsprincipen som presenteras bedöms kunna fungera på vissa delar men inte som
övergripande lösning för centrum. Parkeringslösningen är problematisk utifrån
Gällivares klimat och gatustruktur och innebär även svårigheter ur trafikflödes- och
trafiksäkerhets synpunkt. Mängden gatuparkeringar enligt förslaget påverkar även
upplevelsen av gaturummet och karaktären gällande gestaltning.
Trafikflödet i centrum som helhet behöver studeras och även i relation till omgivande
områden (resecentrum, andra sidan, Nya Repisvaara Dundret, mm). Trafikflöden inkluderat gång-och cykel transport främst nord/sydlig koppling bör ses över. Detta påverkar bland annat hur trafikslagen bör ledas genom centrum. Tillgängligheten för gång
och cykeltrafiken, till och inom centrum bör utredas närmare.
Förslag till att genomkorsa torget med trafik är tveksam då detta innebär att torgets
funktion och användning som mötesplats blir sämre, mindre trygg och tillgänglig ur ett
trafiksäkerhetsperspektiv. Det är dock positivt sett ur ett näringslivsperspektiv med
ökad närhet till affärer/service. Ett alternativ är att endast tillåta kollektivtrafik över
torget. Det är också positivt att torget tangeras av biltrafik på dess östra och/eller västra
sida. Biltrafik mellan centrumbyggnaden och kvarteret Cedern kan också övervägas.
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Handel/besöksnäring
Genom utformning av fungerande trafik-/parkeringslösningar i centrum där tillgängligheten med bil, tåg, cykel och gående ökar skapas goda förutsättningar för att stärka
handeln och besöksnäringen. Stråket Dundret- resecentrum- centrum är viktigt att lyfta
fram som en profilfråga i det nya Gällivare.
Platser
Offentliga platser behöver definieras/skapas runt byggnaderna för att få liv i utemiljön.
Den viktigaste platsen av dessa är torget. Mötesplatser ska kunna fungera både vinter
som sommartid.
Döda ytor och fasader
I fortsatt arbete med centrum är det viktigt att beakta utformning, entréers och funktioners placering. Vad som placeras nära torg och i gatunivå är viktigt för att undvika att
skapa döda ytor och kvarter. Trygghetsskapande åtgärder bör även beaktas i planeringen.
Gestaltning och uttryck
De nya byggnaderna i centrum och speciellt centrumbyggnaden behöver utformas med
en hög arkitektonisk kvalitet för att utrycksmässigt skapa en unik byggnad som kan bli
ett signum och sätta Gällivare på kartan. Gestaltning av gaturum, offentliga platser,
utemiljö och rörelsestråk är viktiga delar som även uttrycksmässigt bidrar till att uppfylla visionen. En god gestaltning och uttryck skapar attraktivitet, goda livsmiljöer och
trygghet för olika grupper och bidrar till den sociala hållbarheten.
Isrink/hall
Föreslagen placering av isrinken i förlängning av Vassara torg och i del av kvarteret
Eken är en av åtgärderna för ett ökat liv och attraktion i centrum. Placeringen medför
dock svårigheter som måste tas i beaktande, varför samhällsbyggnadsförvaltningen är
tveksam till dess placering. Utformningen och placeringen är en komplex lösning som
medför en längre genomförandetid och kostsam för att vara en Ishall. Placeringen förpliktigar att man löper linan ut och inte bantar ner lösningen i ett senare skede, då det
skulle bli förödande för centrum.
Den föreslagna lösningen med nedgrävd ishall och gräskupol/tak bör inte ses som enda
lösningen. Om genomförandet visar sig vara för kostsamt eller tekniskt komplicerat får
andra alternativ beaktas. Placering av verksamhetslokaler/affärer/kontor i markplan
längs Hantverkaregatan och Östra Kyrkallén är viktigt för att ge liv åt kvarteret och
centrum.
Placeringen av Isrinken/hallen innebär att den befintliga trafikstrukturen längs Västra
Kyrkallén bryts och medför stora förändringar i trafikstrukturen för hela centrum.
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Förslaget resulterar även i ett ökat parkeringsbehov i centrum speciellt om hallen även
ska användas till större evenemang.
Centrumbyggnaden (Sport och kulturhus)
Byggnadens innehåll och funktion är en viktig beståndsdel i centrum som mötesplats för
många olika åldrar och intressen.
Byggnadens funktioner och placeringen av dessa i byggnaden bör beaktas så att både
innemiljön och den yttre miljön blir levande. Mötesplatser i koppling till entréer är
viktiga liksom koppling mellan det inre och yttre stadsrummet. Rörelsestråk
till/runt/igenom denna är viktigt då det annars riskerar att bildas baksidor, döda
ytor/fasader vilket leder till otrygghet.
Kunskapshus
Förslaget av placeringen av kunskapshuset är samhällsbyggnadsförvaltningen positiv
till, funktionen genererar dagtid ett mer levande centrum och då det ger möjlighet till
samnyttjande av lokaler i centrumbyggnaden. Förslaget resulterar även i fler ungdomar i
centrum vilket ses som positivt.
Förslaget preciserar inte utemiljö för skolan, parken i Vassaratorgs förlängning skulle
eventuellt kunna lösa behovet av utemiljö för rast. Finns behov av sport och uteaktiviteter i koppling till kunskapshuset bör detta beaktas i parkutformningen eller på
annan plats. Nyttjas parken och torget av skolan genererar det mer liv och rörelse i
centrum men påverkar även dess utformning.
Kunskapshuset kommer att stå tomt stora delar av sommaren samt ev. kvällstid. För att
området och stråken runt kvarteret inte ska riskera att kännas otryggt, bör fler verksamheter, flexibelt nyttjande av lokalerna i kvarteret och andra åtgärder beaktas.
Kopplingar/ fortsatt arbete
Programmets förslag till placeringar av funktioner skapar en stärkt centrumkärna och en
viktig målpunkt. Programmets olika förslag måste dock kopplas till övrig utveckling till
följd av samhällsomvandlingen.
Arbete pågår för närvarande på samhällsbyggnadsförvaltningen med bl.a. följande
utredningar som berör det presenterade förslaget:
- Vit- och grönstruktur, stråk, belysning och gestaltningsfrågor genom Samhällsbyggnadsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen. Uppdraget utlagt till LTU
m.fl.
- Trafikstrategi innefattande såväl övergripande policyfrågor, som utredning av trafik|
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och parkeringsfrågorna i centrum, farligt godstransporter, mm. Uppdrag utlagt på WSP
infrastrukturkonsulter.
- Profilerings-/gestaltningsprogram för centrum och tätorten, där gestaltningen av
centrum är en vital del. Uppdraget utlagt på MAF arkitektbyrå.
- Utredning om en linbana mellan resecentrum och Dundret.
- Köp av mark i centrum för att förverkliga programmets förslag.
- Diskussioner med exploatörer om konkreta projekt för bostadsbyggande i centrum.
Det fortsatta arbetet med ”programmet för verksamhetslokaler i Centrum” bör, för att
uppnå de integrationer som krävs, fortgå med Samhällsbyggnadsförvaltningen som
ansvariga. Fortsatta utredningar kan leda till att vissa korrigeringar av programmet kan
bli nödvändiga.
Ekonomiska konsekvenser
Genomförandet av förslaget har ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget har positiva konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta programmet avseende kunskapshuset och centrumbyggnaden,
att ej anta programmet avseende ishallen med den föreslagna placeringen och utformningen,
att ishallen placeras på norra sidan av Parkgatsleden, inom Sjöparksområdet.
Beslutsunderlag
1. Sammanställning inkomna remissyttranden.
2. Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-16 § 128.
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-08-28 § 68.
Yrkande
Roland Axelsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v), Fredric Olofsson (skp) och Margareta Henricsson (ns)
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att anta programmet avseende kunskapshuset och centrumbyggnaden,
att ej anta programmet avseende ishallen med den föreslagna placeringen och utformningen,
att ishallen placeras på norra sidan av Parkgatsleden, inom Sjöparksområdet.
Propositionsordning
Ordförande ställer Roland Axelsson m fl förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Roland Axelsson m fl förslag.
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KS/2014:151 -012
§ 159
Kommunplan 2015
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta kommunplan 2015-2017 exklusive budget.
Bakgrund
Kommunplanen beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på
under den kommande perioden. Kommunplanen är styrande för kommunen och ska vara
utgångspunkt i nämnders och styrelsers arbete med verksamhetsplaner.
Kommunplanen 2015-2017 innehåller kommunens styrmodell, verksamhetsplaneringsprocessen, kommunens mål för perioden, kommunfullmäktiges styrkort 2015-2017 samt
en beskrivning av kommunens organisation och bolag.
Budgeten antas parallellt med förslag på kommunplan 2015-2017 och beslutas som
åtskilda ärenden. Budgeten och kommunplanen paketeras ihop till ett gemensamt
dokument när budgeten har beslutats i kommunfullmäktige.
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 satsningsområden. Vilka konsekvenser är i dagsläget svåra att bedöma.
Förslag till beslut
att anta kommunplan 2015-2017 exklusive budget.
Beslutsunderlag
1. Kommunplan 2015-2017.
Yrkande
Tomas Junkka (s) yrkar
att anta kommunplan 2015-2017 exklusive budget.
|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 366 (377)
2014-09-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Propositionsordning
Ordförande ställer Tomas Junkkas förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Tomas Junkkas förslag.
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KS/2013:665-045
§ 160
Preskriptionsavbrott avseende Gällivare kommuns borgensförbindelse till Kommuninvest i Sverige AB
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Gällivare kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 1 april 2005
(”Borgensförbindelsen”), vari Gällivare kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Gällivare kommun
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer samt
att utse Tommy Nyström och Göran Sandström att för kommunens räkning underteckna
alla handlingar med anledning av detta beslut.
Bakgrund
Gällivare kommun är en av idag ca 280 medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening. Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Gällivare kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 1 april 2005.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks.
Giltighetstiden för Gällivare kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att
löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i
Föreningen och den vikt borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är
det av mycket stor vikt att Gällivare kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid
löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en
separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen (”Bekräftelsen”). När detta har skett
har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.
Ekonomiska konsekvenser
Fortsatt fördelaktig finansiering av kommunkoncernens upplåningsbehov.
|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 368 (377)
2014-09-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att Gällivare kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 1 april 2005
(”Borgensförbindelsen”), vari Gällivare kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Gällivare kommun
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer samt
att utse Tommy Nyström och Göran Sandström att för kommunens räkning underteckna
alla handlingar med anledning av detta beslut.
Beslutsunderlag
1. Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-26 § 124.
Yrkande
Maria Åhlén (s) yrkar
att Gällivare kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 1 april 2005
(”Borgensförbindelsen”), vari Gällivare kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Gällivare kommun
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer samt
att utse Tommy Nyström och Göran Sandström att för kommunens räkning underteckna
alla handlingar med anledning av detta beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Maria Åhléns förslag.
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KS/2013:351 -332
§ 161
Motion av Karl-Erik Taivalsaari (v), Katinka S Apelqvist (v), Henrik Lehtipalo (v)
och Stig Eriksson (v) - Återanläggande av lekplats i Östra Malmberget
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att hänskjuta motionen till arbetet med den pågående utvecklingsplanen östra Malmberget och att motionen därmed är besvarad.
Bakgrund
Karl-Erik Taivalsaari (v), Katinka S Apelqvist (v), Henrik Lehtipalo (v), Stig Eriksson
(v) har inkommit med motion ang. återanläggande av lekplats på grönytan nedanför
Tallgatan.
Kommunen upprättar f.n. en utvecklingsplan för östra Malmberget för övergripande
inriktning och strategi för utveckling av området. Placering av grönytor och lekplatser
omfattas av utvecklingsplanen.
Miljökonsekvenser
Inga kända miljökonsekvenser i dagsläget.
Ekonomiska konsekvenser
Anläggning av ny lekplats får ekonomiska konsekvenser i såväl anläggningsskedet som
driftskede. Kostnad för anläggande av kommande lekplatser i området utreds på ett
översiktligt sätt i utvecklingsplanen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Åtgärden berör barn och ungdomar. Det är av vikt att lekplatsen placeras på lämplig
plats med hänsyn taget till tillgänglighet, säkerhet, trivsel osv.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att hänskjuta motionen till arbetet med den pågående utvecklingsplanen östra Malmberget och att motionen därmed är besvarad.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens protokoll 2013-12-02 § 251.
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3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-08-28 § 70.
Yrkande
Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Steve Ärlebrand (s)
att hänskjuta motionen till arbetet med den pågående utvecklingsplanen östra Malmberget och att motionen därmed är besvarad.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäppling m fl förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Jeanette Wäppling m fl förslag.
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KS/2014:12 -019
§ 162
Ärendeuppföljning
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendeuppföljningslistan med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet.
Beslutsunderlag
1. Ärendeuppföljningslistan 2014.
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KS/2014:158 -041
§ 163
Kommunstyrelsens driftbudget 2015, plan 2016-2017
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till
Driftbudget 2015:
Driftbudget 2016:
Driftbudget 2017:

78 026 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i driftkonsekvens
80 026 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i driftkonsekvens
80 026 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i driftkonsekvens

Bakgrund
Förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för Kommunstyrelsen har
upprättats. Förslaget innebär en anpassning till det av KS 2014-06-16 § 131 antagna
förslaget till ramförändringar och engångsanslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till
Driftbudget 2015:
Driftbudget 2016:
Driftbudget 2017:

78 026 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i driftkonsekvens
80 026 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i driftkonsekvens
80 026 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i driftkonsekvens

Beslutsunderlag
1. Driftbudgethandlingar.
Yrkande
Tomas Junkka (s) yrkar
att anta förslag till
Driftbudget 2015:
Driftbudget 2016:
Driftbudget 2017:
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Propositionsordning
Ordförande ställer Tomas Junkkas förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Tomas Junkkas förslag.
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KS/2014:157 -041
§ 164
Kommunstyrelsens investeringsbudget 2015, plan 2016-2017
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017.
Kommunstyrelsen
Investeringsbudget 2015: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr
Budgetplan 2016:
2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr
Budgetplan 2017:
2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringsbudget 2015: 283 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr
Budgetplan 2016:
256 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr
Budgetplan 2017:
242 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr
Bakgrund
Förslag till investeringsbudget 2015 och plan 2016-2017 för Kommunstyrelsen har
upprättats i enlighet med KS direktiv till nämnderna 2014-06-16 § 131.
Innebärande att förvaltningen tagit fram kalkylunderlag till de preliminärt antagna
projekten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017
Kommunstyrelsen
Investeringsbudget 2015: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr
Budgetplan 2016:
2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr
Budgetplan 2017:
2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringsbudget 2015: 283 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr
Budgetplan 2016:
256 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr
Budgetplan 2017:
242 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr
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Beslutsunderlag
1. Investeringsbudget 2015-2017 inklusive kalkyler för investeringsprojekt.
Yrkande
Tomas Nilsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Nilsson (v) och Margareta
Henricsson (ns)
att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017.
Kommunstyrelsen
Investeringsbudget 2015: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr
Budgetplan 2016:
2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr
Budgetplan 2017:
2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringsbudget 2015: 283 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr
Budgetplan 2016:
256 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr
Budgetplan 2017:
242 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr
Propositionsordning
Ordförande ställer Tomas Nilsson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Tomas Nilsson m fl förslag.
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KS/2014:160 -041
§ 165
Kommunstyrelsens taxor 2015, delegerade av Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreslagna taxor för föreningstjänster, kopiering och taxa för kopiering av
allmän handling år 2015,
att höja föreslagen taxa för lotteritillstånd år 2015 med 2,8 %
Bakgrund
Kommunstyrelsen har att fatta beslut om följande taxor för Gällivare kommun.
- Taxa för lotteritillstånd år 2015 Dnr Ks 2014:183 -041
- Taxa för föreningstjänster, kopiering Dnr Ks 2014:184 -041
- Taxa för kopiering av allmän handling år 2015 Dnr Ks 2014:185 -041
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta föreslagna taxor.
Beslutsunderlag
1. Taxa för lotteritillstånd år 2015 Dnr Ks 2014:183 -041.
2. Taxa för föreningstjänster, kopiering Dnr Ks 2014:184 -041.
3. Taxa för kopiering av allmän handling år 2015 Dnr Ks 2014:185 -041.
Yrkande
Maria Åhlén (s) yrkar
att anta föreslagna taxor för föreningstjänster, kopiering och taxa för kopiering av
allmän handling år 2015,
att höja föreslagen taxa för lotteritillstånd år 2015 med 2,8 %
Propositionsordning
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Maria
Åhléns förslag.
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KS/2014:159 -041
§ 166
Kommunstyrelsens taxor för beslut i Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att höja föreslagen taxa för ansökningar, tillsyn och serveringstillstånd med 2,8 % samt
att tätortstrafikens biljettaxa är oförändrad jämfört med 2014.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Kommunstyrelsen har upprättat förslag till följande taxor inom deras verksamhetsområde:
- Taxa för ansökningar, tillsyn och serveringstillstånd 2015 Dnr Ks 2014:181 -041
- Tätortstrafikens biljettaxa för 2015 Dnr Ks 2014:182 -041
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagna taxor för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
1. Taxa för ansökningar, tillsyn och serveringstillstånd 2015 Dnr Ks 2014:181 -041.
2. Tätortstrafikens biljettaxa för 2015 Dnr Ks 2014:182 -041.
Yrkande
Tomas Junkka (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v), Fredric Olofsson
(skp), Margareta Henricsson (ns) och Steve Ärlebrand (s)
att höja föreslagen taxa för ansökningar, tillsyn och serveringstillstånd med 2,8 % samt
att tätortstrafikens biljettaxa är oförändrad jämfört med 2014.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tomas Junkka m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Tomas Junkka m fl förslag.
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