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KS/2014:9 -101
§ 168
Ks delgivningar/anmälningar/kurser
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunledningskontoret får i uppdrag att gällande delgivning 14 skyndsamt utreda
ärendet,
att godkänna upprättad förteckning över delegationsbeslut,
att lägga delgivningarna till handlingarna.
Delgivningar
1.
Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär;
2014:12 – Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/förskolorna läsåret
2014/2015.
2014:32 – Budgetförutsättningar för åren 2014-2017.
2014

- Fullmäktiges val av revisorer.

2014:38 – Budgetförutsättningar för åren 2014-2018.
2.
KS 2014:465/430
Medborgare i Jokkmokks kommun har den 21 augusti 2014 skickat en begäran till
Länsstyrelsen om omprövning av vattendom, deldom 1992-10-28, A 15/1964 och
tolkning av densamma samt prövning om brott begåtts.
3.
KS 2014:475/750
Reviderad överenskommelse för myndighetssamverkan i Gällivare 16 december 2013
gällande Våld mot nära.
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4.
KS 2014:521/026
Förvaltningsrätten i Stockholm har meddelat dom den 2 september 2014, de bifaller
Arbetsmiljöverkets ansökan och förpliktar Gällivare kommun att till staten utge vite om
200 000 kr.
5.
KS 2014:485/534
Länsstyrelsen Norrbotten har den 5 september 2014 beslutat om tillstånd till kameraövervakning av fjällrävslyor.
6.
KS 2014:490/007
Revisorerna i Gällivare kommun har den 1 september 2014 lämnat en granskning av
biblioteksverksamheten, inklusive skolbibliotek.
7.
KS 2014:515/770
Myndigheten för delaktighet har den 11 september 2014 lämnat en rapport Hjärnkoll,
psykiska olikheter – lika rättigheter. Psykisk ohälsa i kommun- och landstingspolitiken.
8.
KS 2014:513/133
Enheten för social hållbarhet och samhällsskydd, länsstyrelsen Norrbotten har den 12
september 2014 lämnat en prognos om ensamkommande flyktingbarn.
9.
KS 2014:503/172
Gällivare flygplats har redovisat till Räddningstjänsten den 15 september 2014 vilken
beredskap som hålls vid flygplatsen samt vilka övriga åtgärder som vidtagits med
anledning av att det är en farlig verksamhet enligt lag om skydd mot olyckor.
10.
KS 2014:522/106
Kommunförbundet Norrbotten har den 12 juni 2014 § 44 beslutat om regionalt utvecklingscentrum.
11.
KS 2014:523/106
Kommunförbundet Norrbotten har den 12 juni § 51 beslutat om kommunernas avgifter
år 2015.
12.
KS 2014:393/142
Länsstyrelsen Norrbotten har den 15 september 2014 beslutat om bidrag ur bygdemedel
med max 38 176 kronor till Fritids- och skoterföreningen Nord.
13.
KS 2014:34/107
Kommuninvest har den 23 september 2014 lämna information om medlemmarnas låneräntor sam strategi för kapitalförstärkning.
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14.
KS 2014:529/104
Nämnd- och utredningsenheten har den 30 september 2014 på uppdrag av beredningen
för kommunstyrelsens arbetsutskott besvarat rådet för funktionshinderfrågors anhållan
om utökning av sammanträden.
15.
KS 2014:535/612
Riksidrottsförbundet har den 1 oktober 2014 översänt ett kontrasignerat exemplar av
avtalet för riksidrottsgymnasiet för perioden 2014-2017.
16.
KS 2014:130/370
Säkerhetssakkunnig ingenjör har den 2 oktober 2014 skickat ett brev att Gällivare
kommun kan ha begått brott och kan tänkas begå nya.
17.
KS 2014:530/840
Sport Event Lappland har den 2 oktober 2014 skickat en projektrapport vintermetropolen Gällivare.
18.
KS 2014:35/103
Kommunförbundet Norrbottens Nyhetsbrev augusti och september 2014.
19.
KS 2014:40/107
Inlandsbanans nyhetsbrev 2014, nr 2.
20.
KS 2014:40/107
Inlandsbanan AB har den;
25 augusti 2014 lämnat information om dagtåg på Inlandsbanan.
4 september 2014 lämnat information om ett reportage gällande Norrbottniabanan och
Inlandsbanan.
4 september 2014 lämnat information om uttalanden i media gällande järnvägen i Norra
Sverige.
16 september 2014 lämnat information om att Inlandsbanans grafiska profil är nominerad till Svenska Designpriset.
29 september 2014 inspirationståget för hållbar utveckling och konkurrenskraft.
30 september 2014 att inlandsbanan firar nya Resecentrum i Gällivare.
21.
KS 2014:36/106
Nenet har den 26 augusti 2014 lämnat en inbjudan till informationsmöte den
18 september 2014 i Luleå samt den 30 september 2014 inkommit med ett nyhetsbrev.
22.
KS 2014:39/106
Föreningen Inlandskommunernas Ekonomiska förenings årsstämmoprotokoll
2014-05-22 samt konstituerande styrelsesammanträde 2014-05-23.
|
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23.
Protokoll har inkommit från:
- Kommunala pensionärsrådet 2014-08-29
- Socialnämnden 2014-09-04
- Socialnämnden 2014-09-15
- Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2014-09-09
- Rådet för funktionshinderfrågor 2014-09-23
Anmälningar
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen fattat
följande beslut
1.
KS 2014:419/420
2014-09-04 lämnat ett yttrande till Miljödepartementet gällande Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet storslagen fjällmiljö.
2.
KS 2014:498/534
2014-09-16 lämnat remissyttrande om att Gällivare kommun har inget att erinra ang
tillstånd till kameraövervakning av anläggning Betongvägen i Gällivare.
3.
KS 2014:133/164
2014-09-16 beslutat att som yttrande tillstyrka ansökan om antagning i hemvärnet i
enlighet med upprättat protokoll 2014-09-16 § 5.
4.
KS 2014:502/532
2014-10-01 beslutat att Gällivare kommun har inget att erinra till åtgärderans genomförande gällande tryckbank längs Malmbanan, dnr TRV 2014/71378.
5.
KS 2007:706/141
2014-09-29 lämnat en slutrekvisition för Centrum för samisk näringslivsutveckling till
Länsstyrelsen Norrbotten.
Kommunstyrelsens vice ordförande har på delegation av kommunstyrelsen fattat
följande beslut
6.
KS 2014:484/050
2014-09-09 beslutat att anbud från Eriksson Center AB gällande leverans (montage) av
elkapitalvaror, kökutrustningar (vitvaror), tvättutrustningar, hushållsmaskiner/redskap,
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avtalstid 2014-01-01—2016-09-30, två (2) år med rätt till beställaren att förlänga avtalet
med ett (1) år.
7.
KS 2014:43/702
2014-08-19 beslutat om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten Linafallet Lodge
HB under perioden 2014-08-23—2014-08-24.
Förvaltningschefen för Kommunledningsförvaltningen har på delegation av
Kommunstyrelsen fattat följande beslut
8.
KS 2014:14/101
2014-08-29 Andreas Hinzer, 660713-5495, förordnas som Utvecklingschef vid
utvecklingsenheten, Kommunledningskontoret. Förordnandet gäller från och med
2014-09-22 till och med 2017-09-21.
9.
KS 2014:531/141
2014-09-30 beslutat att Gällivare kommun lämnar in Avsiktsförklaring – förberedande
stöd för Lokalt Ledd Utveckling 2014 till Jordbruksverket enligt deras anvisningar.
Personalchefen har på delegation av Kommunstyrelsen tecknat följande lokala
kollektivavtal
10.
KS 2014:14/101
2014-08-26 Lokalt kollektivavtal med Kommunal om måltidsuppehåll för personal
inom Handikappomsorgen i samband med resor där rast inte är möjlig att ta ut.
2014-08-26 Lokalt kollektivavtal med Kommunal om införande av jour enligt bilaga J
för personal vid boende för ensamkommande flyktingbarn.
2014-08-28 Lokalt kollektivavtal med Kommunal om schema för personal vid
Grönsiskan. Avtalet gäller under perioden 2014-09-22 — 2015-01-25.
Minoritetsspråkhandläggaren har på delegation av kommunstyrelsen fattat
följande beslut
11.
KS 2014:444/805
2014-08-27 beviljat 40 000 kr. till Tornedalsteaterns föreställning Wilho Ollikainen.
12.
KS 2014:360/805
2014-09-01 beviljat 24 900 kr, till inköp av material samt timanställning av finsktalande
personal till Humlans Förskola.
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Övrigt
13. Protokoll har inkommit från:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-26.
Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning 2014-09-22.
Kommunstyrelsens samhällsomvandlingsutskott 2014-08-28.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar
att kommunledningskontoret får i uppdrag att gällande delgivning 14 skyndsamt utreda
ärendet,
att godkänna upprättad förteckning över delegationsbeslut,
att lägga delgivningarna till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta
Larssons förslag.
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KS/2014:10 -101
§ 169
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;
-

|
|

|
|

Förvaltningsrätten har avslagit överklagan gällande Kommunalhemmet.
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KS/2014:11 -101
§ 170
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.
Ungdomsrådet
Maria Åhlén (s) informerade om att ungdomsrådet vill få ekonomisk hjälp att arrangera
ett ”Allahjärtans dag helg” 13-15 februari 2014, svar måste ske senast 1 november
2014. Ungdomsråd från övriga landet deltar. En kostnadskalkyl ska göras.
Utvecklingsarbete landsbygd
Birgitta Larsson (s) informerar om att utvecklingsarbetet för landsbygden pågår för fullt.
Jennie Svensson på utvecklingsenheten arbetar med utvecklingen.
Hälsorådet
Birgitta Larsson (s) informerar från hälsorådet. Stående punkt är fortbildning och vid
varje sammanträde har man en kort utbildning för att alla ledamöter ska få samma grund
att stå på. Det finns även en stående punkt gällande lägesrapport där alla rapporterar om
sina verksamheter. Förvaltningschefen Marika Rissanen Korpi från socialförvaltningen
informerade på hälsorådet om bl a Preventivt arbete inom organisationen samt arbetet
med äldre. Gällivare har idag Sveriges näst dyraste äldreomsorg.
Remissen köttfri dag har besvarats av hälsorådet och de ställde sig positiva till förslaget.
Folkhälsorådets verksamhetsplan diskuterades. BRÅ har en egen plan som inte är riktig
kompatibel med hälsorådets styrkort, arbetet pågår. BRÅ har även skickat ut en halvårsrapport.
Coop anordnar en dag den 15 november på Nordan som hälsorådet ska vara delaktig i.
15 april 2015 är det en folkhälsopolitisk dag i Gällivare som är riktad till alla som tycker
att folkhälsa är viktig. Inbjudan kommer.
Nästa möte är 2 december 2014.
|
|
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KS/2014:524 -022
§ 171
Förlängning chefsavtal
Kommunstyrelsen beslutar
att starta upp rekryteringsarbetet för ny förvaltningschef för barn-, utbildning- och
kulturnämnden,
att kommunstyrelsens arbetsutskott utses till arbetsgrupp för nyrekrytering.
Bakgrund
Chefsförordnandet för förvaltningschef Annica Henriksson, Barn-, utbildning och kultur
löper till och med 2014-12-31. Överläggning med arbetatagarparterna har ägt rum
2014-09-25. Arbetstagarparterna har inget att erinra mot förlängning av chefsavtal.
Annica Henriksson har meddelat att hon inte kommer att förlänga sitt avtal som förvaltningschef.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
att förlänga Annica Henrikssons chefsavtal som förvaltningschef för barn-, utbildning
och kultur med tre år till och med 2017-12-31.
Beslutsunderlag
1. Protokoll från överläggning med arbetstagarparterna.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar
att starta upp rekryteringsarbetet för ny förvaltningschef för barn-, utbildning- och
kulturnämnden,
att kommunstyrelsens arbetsutskott utses till arbetsgrupp för nyrekrytering.
|
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Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta
Larssons förslag.
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KS/2014:32 -107
§ 172
Rapport enligt bolagsordning Gällivare Energi AB
Kommunstyrelsen beslutar
att med beaktande lägga rapporteringen enligt bolagsordningen till handlingarna.
Bakgrund
Gällivare Energi AB skall enligt bolagsordningen inkomma med en rapport till
kommunstyrelsen.
Gällivare Energi AB har 11 september 2014 inkommit med en kvartalsrapport för
perioden april-juni 2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att med beaktande lägga rapporteringen enligt bolagsordningen till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Rapport 2014-09-11.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-13 § 154.
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KS/2014:500 -011
§ 173
Två förskoleavdelningar
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja 2,9 mkr till två förskoleavdelningar,
att medlen tas från kommunens investeringsreserv.
Bakgrund
För att klara behovet av förskoleplatser inom Gällivare kommun behöver två nya förskoleavdelningar inrättas from 150101. Behovet är störst i Gällivare tätort.
Inga befintliga lokaler för ändamålet finns att tillgå. Humlans extra avdelning kommer
att tas i bruk under senhösten för att möta upp delar av behovet. Det kommer även
placeras barn där under våren -15. Utöver Humlans avdelning behövs ytterligare två
avdelningar för att klara behovet from januari 2015.
Ekonomiska konsekvenser
Budget för personal och drift krävs from januari 2015. De medlen äskas i ordinarie
budgetprocess.
Om inte plats i förskolan kan ges enligt skollagen kan vite utdömas av Skolinspektionen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Om inte platser finns tillgängliga medför det att vi inte kan erbjuda plats i förskolan.
Enligt skollagen ska vi erbjuda plats inom 4 månader från det att behov av plats har
aktualiserats. Det medför negativa konsekvenser för barnet och dess vårdnadshavare om
inte platsbehovet tillgodoses.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunstyrelsens besluta
att bevilja 2,9 mkr till två förskoleavdelningar,
att medlen tas från kommunens investeringsreserv.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 396 (422)
2014-10-20
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
1. Behov av förskoleplatser.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2014-09-09 § 60.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 136.
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KS/2014:565 -012
§ 174
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2015-2017
Kommunstyrelsens beslutar
att anta kommunstyrelsens verksamhetsplan med styrkort 2015-2017.
Bakgrund
Inom ramen för Gällivare kommuns systematiska kvalitetsarbete har kommunfullmäktige beslutat att införa målstyrningsmodellen Balanserad styrning. Både den
politiska organisationen och förvaltningarna omfattas av Balanserad styrning och ska
arbeta i enlighet med den framtagna modellen. Kommunstyrelsen har utarbetat en
verksamhetsplan med styrkort som utgår från kommunfullmäktiges vision, perspektiv,
strategier och mål samt brutit ned dessa för sitt ansvarsområde.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta:
att anta kommunstyrelsens verksamhetsplan med styrkort 2015-2017.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens verksamhetsplan med styrkort 2015-2017.
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KS/2014:83 -625
§ 175
Skrivelse angående ungdomars psykiska ohälsa i kommunen
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna det praktiska genomförandet, att tillhandahålla 4 timmars samtalsstöd/vecka, till socialförvaltningen och barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att
lösa i samverkan.
Bakgrund
Ungdomsrådet har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen 2014-01-20.
Ungdomsrådet vill att kommunen tillgodoser det behov som finns på Ungdomsmottagningen angående samtalsstöd för unga upp till 25 år samt att det inrättas en
kuratorstjänst á minst 4 timmar/veckan.
Efter att skrivelsen inkommit till kommunen har även Norrbottens läns landsting, NLL,
den 18 augusti inkommit med en formell förfrågan angående om kommunen, i samverkan, kan avvara 4 timmars samtalsstöd i veckan till Ungdomsmottagningen. Frågan
ställdes till socialförvaltningen och barn-, utbildning- och kulturförvaltningen. Efter att
ha sett över hur det praktiskt skulle kunna genomföras, med bibehållet huvudmannaskap
för NLL, har socialförvaltningen respektive barn-, utbildning- och kulturförvaltningen
beslutat att i samverkan avvara 4 timmar samtalsstöd var/varannan vecka. Från barn-,
utbildning- och kulturförvaltningen används befintliga resurser från Elevhälsan och från
socialförvaltningen används befintliga resurser inom Biståndsenheten. Den praktiska
utformningen av samtalsstödet sköts i samverkan mellan de båda förvaltningarna och
genomförs på prov under ett år för att sedan utvärderas.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända, inom befintlig ram.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ungdomsmottagningen fungerar som en viktig samhällsfunktion. Ungdomars psykiska
välmående är en viktig och prioriterad folkhälsofråga. Möjlighet till samtalsstöd för
unga under 25 år anses som en förebyggande verksamhet och bidrar bland annat till att
minska den psykiska ohälsan bland unga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
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att överlämna det praktiska genomförandet, att tillhandahålla 4 timmars samtalsstöd/vecka, till socialförvaltningen och barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att
lösa i samverkan.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-13 § 155.
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KS/2013:605 -214
§ 176
Finansiering detaljplaner
Kommunstyrelsen beslutar
att 350 tkr anvisas ur kommunens rörelsekapital för samhällsomvandlingsåtgärder till
miljö- och byggnämnden ansvar 200, verksamhet 21501 aktivitet 921.
Bakgrund
2014-08-25 beslutade Kommunfullmäktige (ärende 2014:392 § 84) att skadeståndsersättningen erhållen för kommunalmarken och kommunaltekniken bör användas till
nyanläggning inom utvecklingsområdena Repisvaara, centrum och Vassara och för
tillfälliga lösningar som uppkommer som en följd av samhällsomvandlingen. I detta
ingår:
Detaljplanering.
Markinköp.
Projektering.
Vägar, gc-vägar (gång- och cykelvägar) samt belysning.
Parker och lekparker.
VA- infrastruktur.
Tillfälliga lösningar i och med flyttar så som temporära lokaler och flyttkostnader.
Att komplettera Kommunstyrelsens reglemente med:
”Kommunstyrelsen delegeras rätten att besluta om tilläggsanslag ur den erhållna skadeståndsersättningen angiven under punkt 10.2 i Samarbetsavtalet. ”
Under 2014 har miljö- och byggförvaltningen tagit fram ett antal nya detaljplaner för att
skapa förutsättningar för byggande av bostäder och industrifastigheter till följd av samhällsomvandlingen.
Detaljplan handelsområde E45 (KS2011-10-24 § 276)
Nytt handelsområde mellan E45an och Treenighetens väg. Pågående, förväntas tas upp
för beslut under hösten 2014.
Solbacken (KS:2014:146)
Planen ger plats för 27 nya tomter samt ökade byggrätter för existerande fastigheter.
Antagen av KS 2014-03-24.
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Stålvallen (KS 2012-03-05 § 41)
Nytt handelsområde med plats för 6 tomter. Pågående förväntas att tas upp för beslut
under hösten 2014.
Vuoskonjärvi II (KS/2012:325)
Nytt industriområde i anslutning till existerande industriområde. Antagen av
KS 2014-06-17.
Vassara planer (KSSU 2013-11-19 § 99)
Sju stycken nya planer för södra sidan av Vassaraälven som ska möjliggöra ökat
byggande samt ge medborgarna i området tillgång till kommunalt vatten och avlopp.
Pågående.
I 2014-års budget har ingen av planerna något budgetanslag och har hittills finansierats
ur förvaltningens driftbudget. Miljö- och byggförvaltningen äskar därför extra anslag
om 350 tkr för att täcka kostnaderna för planerna.
Ekonomiska konsekvenser
Miljö- och byggförvaltningen kompenseras för nedlagda kostnader som belastat driftbudgeten.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att 350 tkr anvisas ur kommunens rörelsekapital för samhällsomvandlingsåtgärder till
miljö- och byggnämnden ansvar 200, verksamhet 21501 aktivitet 921.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-10-09 § 76.
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KS/2014:508 -251
§ 177
Exploatering Solbacken
Kommunstyrelsen beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att projektera området Solbacken i
enlighet med projektförslaget,
att allokera 430 tkr från kommunstyrelsens investeringsbudget för ”Exploatering inför
samhällsomvandlingen” (Ansvar 15101, projekt 20002) till samhällsbyggnadsförvaltningen (ansvar 16101 projekt exploatering Solbacken.
Bakgrund
I mars antogs detaljplanen för området Solbacken i Koskullskulle, detta möjliggör för
27 nya villatomter.
Trycket på alla former av bostäder i kommunen är högt och för närvarande har
kommunen inte en enda tomt att erbjuda de 180 medborgare som har anmält sig till
kommunens tomtkö.
Vad gäller området runt Koskullskulle är trycket även där högt, om man ser till
försäljningspriser på de villor som sålts under det senaste halvåret så har snittpriser per
kvadratmeter hamnat på 15 tkr/kvm1 i Koskullskulle vilket kan jämföras mot snittpriset
för hela tätorten som låg på 11 tkr/kvm2 . I tomtkön finns just nu 16 personer som är
intresserade av tomt i Koskullskulle i första hand och 8 stycken i andra hand.
Vad gäller den kommunala infrastrukturen är Koskullskulle ett fördelaktigt område att
exploatera i eftersom både, VA, skola mm. är dimensionerade för en utökning.
Med bakgrund av ovan är det motiverat att starta ett projekt för att exploatera området
Solbacken för att ge kommunen möjlighet att erbjuda villatomter till försäljning.
En förutsättning för att exploateringen skall kunna slutföras är att de cirka 4,5 hektar av
planområdet som nu ägs av LKAB förvärvas så snart som möjligt. Diskussioner har
inletts med LKAB och när båda parter är överens om detaljerna förväntas att ett köp kan
göras. Detta är dock inget hinder för att starta en projektering.
1
2
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Mål
Effektmål
Att kommunen skall kunna erbjuda medborgare villatomter till försäljning.
Projektmål
27 stycken byggklara villatomter september 2015 i området Solbacken i enlighet med
detaljplan.
Tid genomförande
Projektering september 2014 – januari 2015.
Förfrågningsunderlag klart för utskick februari 2015.
Entreprenadarbete juni 2015- september 2015.
Prioriteringar
Vad prioriteras i projektet
Tiden
30%

Resurserna
30%

Kvalitén
40%

Projektmodell
Projektet följer Gällivare kommuns antagna projektmodell.
Projektorganisation
Beställare: Kommunstyrelsen.
Projektägare: Ulf Hedman.
Styrgrupp: Ulf Hedman, Joakim Svensson.
Projektledare: Håkan Grönberg.
Ekonomiska konsekvenser
Vad gäller ekonomin finns medel avsatta för ändamålet i kommunstyrelsens
investeringsbudget för 2014 i budgetförslaget för 2015 finns även där medel i
samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget.
Budget
Projektering: 330 tkr.
Projekt-/byggledning: 100 tkr.
Totalt: 430 tkr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Att fler familjer med barn och ungdomar får större möjlighet att välja boendealternativ.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
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att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att projektera området Solbacken i
enlighet med projektförslaget,
att allokera 430 tkr från kommunstyrelsens investeringsbudget för ”Exploatering inför
samhällsomvandlingen” (Ansvar 15101, projekt 20002) till samhällsbyggnadsförvaltningen (ansvar 16101 projekt exploatering Solbacken.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-10-09 § 77.
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KS/2014:509 -251
§ 178
Exploatering Vuoskonjärvi II
Kommunstyrelsen beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att projektera industriområdet
Vuoskonjärvi II i enlighet med projektförslaget,
att allokera 530 tkr från kommunstyrelsens investeringsbudget för ”Exploatering inför
samhällsomvandlingen” (Ansvar 15101, projekt 20002) till samhällsbyggnadsförvaltningen (ansvar 16101 projekt exploatering Vuoskonjärvi II).
Bakgrund
I juni antogs detaljplanen för området Vuoskonjärvi II vilket möjliggör för 21 nya
industritomter.
För närvarande har 20 företag lämnat in intresseanmälan för tomt på Vuoskonjärvi,
vissa av dem har för avsikt att bygga stora konstruktioner och har då behov av mer än
en tomt.
Med bakgrund av ovan är det motiverat att starta ett projekt för att exploatera området
för att ge kommunen möjlighet att erbjuda industritomter till försäljning.
Mål
Effektmål
Att kommunen skall kunna erbjuda industriföretag möjlighet att växa eller etablera sig i
kommunen.
Projektmål
21 stycken byggklara industritomter september 2015 i området Vuoskonjärvi i enlighet
med detaljplan.
Tid genomförande
Projektering september 2014 – januari 2015.
Förfrågningsunderlag klart för utskick februari 2015.
Entreprenadarbete juni 2015- september 2015.
Prioriteringar
Vad prioriteras i projektet
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Tiden
30%

Resurserna
30%

Kvalitén
40%

Projektmodell
Projektet följer Gällivare kommuns antagna projektmodell.
Projektorganisation
Beställare: Kommunstyrelsen.
Projektägare: Ulf Hedman.
Styrgrupp: Ulf Hedman, Joakim Svensson.
Projektledare: Håkan Grönberg.
Ekonomiska konsekvenser
Vad gäller ekonomin, finns medel avsatta för ändamålet i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2014. I budgetförslaget för 2015 finns även där medel i samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget.
Budget
Projektering: 430 tkr.
Projekt-/byggledning: 100 tkr.
Totalt: 530 tkr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ingen konsekvens.
Förslag till beslut
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att projektera industriområdet
Vuoskonjärvi II i enlighet med projektförslaget,
att allokera 530 tkr från kommunstyrelsens investeringsbudget för ”Exploatering inför
samhällsomvandlingen” (Ansvar 15101, projekt 20002) till samhällsbyggnadsförvaltningen (ansvar 16101 projekt exploatering Vuoskonjärvi II).
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-10-09 § 78.
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KS/2014:479 -330
§ 179
Grön-vit-blåstrukturplan
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan med Service- och teknikförvaltningen att påbörja arbetet med grön-, vit- och blåstrukturplan,
att 380 tkr anvisas ur kommunens rörelsekapital för samhällsomvandlingsåtgärder enligt
KF/2014:392 § 84 till förvaltning/nämnd, ansvar 16101, verksamhet 215601 aktivitet
1940.
Bakgrund
Grön-, vit- och blåstrukturplanen är en strategi för parkmiljöer-, kreativ snöhantering
och vatten som rekreationsområde och är en del av fortsatt fördjupning i helhetsprojektet för centrum. Planen kommer utifrån samlat grepp gällande de offentliga
rummen att hantera kopplingar inom centrum och närliggande områden, stråk och
viktiga grön- och vattenområden utifrån sommar- och vinterperspektiv. Rörelsemönster
och behov utifrån olika årstider är en viktig del av att skapa förutsättningar för attraktiva
mötesplatser under barmarksperioden samt bidra till en attraktiv vintersportort.
Funktionerna sport/kulturhus, skola och ishall är stora projekt som planeras i centrum,
vilket bidrar till förändringar gällande bland annat utformning, flöden, rörelser och
stråk. Det är viktigt att parallellt arbeta med ett övergripande helhetsperspektiv där
infrastrukturlösningar, kopplingar mellan funktioner och närliggande områden, utemiljö
och markanvändning som helhet hanteras. Då centrum förtätas och grönområden tas i
anspråk är det av stor vikt att viktiga stråk och rekreationsområden utpekas för att
möjliggöra fortsatt tillgänglighet till grönområden i centrumnära områden.
Arbete pågår i de utpekade områdena centrum, Repisvaara och Vassara älv vilket bidrar
till ett utökat behov att arbeta med kopplingarna mellan områdena samt viktiga rekreation och grönområden utifrån ett helhetsperspektiv. Samhällsbyggnadsförvaltningen
arbetar med gestaltning- och profilprogram samt trafikstrategi. Grön-, vit och blåstrukturplanen är ett fortsatt arbete samt komplement till pågående planer och kommer även
utgöra underlag i vissa delar. Arbetet med planen kommer även att koordineras med
service och teknikförvaltningens arbete med gata, dagvatten, utemiljö och fritid.
Gällivare kommun samarbetar med Luleå Tekniska Universitet, LKAB och Kiruna
kommun med projektet Attract, där kreativ snöhantering och utemiljö är delar av
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projektet. Underlaget som finns framtaget kommer med fördel inkluderas i grön-, vitoch blåstrukturplanen. Det finns stöd i den fördjupade översiktsplanen att ta fram en
grön-, vit och blåstrukturplan, planen är en del av arbetet med att förverkliga antagna
strategier i den fördjupade översiktsplanen samt visionen för samhället.
Ekonomiska konsekvenser
Förverkligande av grön-, vit- och blåstrukturplan kommer att medföra kostnader.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Föreslagen plan för grön-, vit- och blåstruktur kan bidra till positiva effekter för barn
och ungdomar. Kopplingar, stråk och mötesplatser förstärks under barmarks- och
vinterperioden, vilket även kan bidra till förbättrade trygghetsaspekter ur ett tillgänglighetsperspektiv, upplevd trygghet och trafiksäkerhet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan med Service- och teknikförvaltningen att påbörja arbetet med grön-, vit- och blåstrukturplan,
att 380 tkr anvisas ur kommunens rörelsekapital för samhällsomvandlingsåtgärder enligt
KF/2014:392 § 84 till förvaltning/nämnd, ansvar 16101, verksamhet 215601 aktivitet
1940.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-10-09 § 80.
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KS/2014:494 -821
§ 180
Utredning friidrottsanläggning Tallbacka IP
Kommunstyrelsen beslutar
att 250 tkr anvisas ur kommunens rörelsekapital för samhällsomvandlingsåtgärder till
samhällsbyggnadsförvaltningen ansvar 16101, verksamhet 215601 aktivitet 1941.
Reservation
Jeanette Wäppling (v), Stig Eriksson (v), Lars Alriksson (m), Fredric Olofsson (skp)
och Margareta Henricsson (ns) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Bakgrund
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheter till en friidrottsanläggning på Tallbacka IP enligt KS/2014:383–821 § 57.
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutade 24 oktober 2014 § 81 att lämna
ärendet öppet till kommunstyrelsen.
Ekonomiska konsekvenser
Utredningen kommer att ledas av samhällsbyggnadsförvaltningen i dialog med serviceoch teknikförvaltningen. Utredning kommer att köpas in av externa konsulter, bedömd
budget 250 tkr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Utredningen i sig medför inga påtagliga konsekvenser för barn ungdomar. Eventuell
realisering av en friidrottsanläggning kommer att ha en positiv påverkan för barn och
ungdomar, då ändamålsenliga lokaler för friidrott skapas. Detta medger en utveckling
av verksamheten och ett större fritidsutbud.
Förslag till beslut
att 250 tkr anvisas ur kommunens rörelsekapital för samhällsomvandlingsåtgärder till
samhällsbyggnadsförvaltningen ansvar 16101, verksamhet 215601 aktivitet 1941.
Yrkande
Jeanette Wäppling (a) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m), Fredric Olofsson
(skp) och Margareta Henricsson (ns)
|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 410 (422)
2014-10-20
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

att 250 tkr anvisas ur kommunens rörelsekapital för samhällsomvandlingsåtgärder till
samhällsbyggnadsförvaltningen ansvar 16101, verksamhet 215601 aktivitet 1941 samt
att man även ser över en alternativ placering förutom Tallbacka.
Birgitta Larsson (s) yrkar
att 250 tkr anvisas ur kommunens rörelsekapital för samhällsomvandlingsåtgärder till
samhällsbyggnadsförvaltningen ansvar 16101, verksamhet 215601 aktivitet 1941.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäppling m fl förslag mot Birgitta Larssons förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons förslag.
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KS/2014:178 -042 -041
§ 181
Delårsrapport Gällivare kommun
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att lägga delårsrapporten med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Kommunledningskontoret har, utifrån nämndernas och de kommunala bolagens
underlag, sammanställt delårsrapport för kommunkoncernen
Kommuner och landsting skall minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild
redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en
rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. (Lagen om kommunal redovisning kap 9, § 1)
Henrik Jakobsson, ekonom informerar i ärendet, informationen pågår kl. 13.45 – 13.30.
Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga delårsrapporten med godkännande till handlingarna
Beslutsunderlag
1. Delårsrapport 2014-08-31.
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KS/2014:399 -105
§ 182
Digital informationstavla vid infarterna i Gällivare
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att hänskjuta ärendet till budgetprocessen 2016-2018.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden har fått uppdrag att utreda kostnaderna för anläggande av
digitalinformationstavla vid infarterna till Gällivare tätort. Vid utredning av ärendet har
förvaltningen tagit del av liknande satsningar med liknande placeringar. Avgörande för
skyltens storlek och teknisk prestanda är vilken hastighet fordonen har för att kunna
uppfatta budskapet. Kostnaden för nyanläggning av en sådan digitalinformationstavla är
mellan 1,4–1,5 miljoner kronor per styck.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och unga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige
att hänskjuta ärendet till budgetprocessen 2016-2018.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Service- och tekniknämndens 2013-01-22 § 11.
3. Kommunfullmäktiges 2013-04-08 § 60.
4. Service- och tekniknämndens 2014-06-10 § 81.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-13 § 157.
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KS/2014:459 -104
§ 183
Förslag till beslut om att utbetala partistöd 2015
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i förskott utbetala partistöd med följande belopp till
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Moderaterna
Miljöpartiet de gröna
Sverigedemokraterna
Norrbottens sjukvårdsparti
Malmfältens väl

479 035 kr
211 775 kr
211 775 kr
131 597 kr
78 145 kr
78 145 kr
78 145 kr

för år 2015,
att partiförening som önskar partistöd ska lämna redovisning och granskningsintyg av
att partistödet använts till sitt avsedda ändamål för perioden 1 januari – 31 december till
kommunledningskontoret snarast efter årsmötet dock senast 30 juni 2016.
Bakgrund
Med anledning av ändringar i kommunallag (1991:900) (KL) som trätt i kraft
2014-02-01 har de lokala föreskrifterna för partistöd reviderats 2014-05-19.
Utifrån 2 kap 12 § (KL) ska kommunfullmäktige besluta om att betala ut partistöd minst
en gång per år. Av de lokala föreskrifterna för partistöd framgår att partistödet ska utbetalas i förskott. Beslutet ska rikta sig till mottagaren av stödet, d v s namngivet parti,
och beloppet att utbetala skall framgå av beslutet. Att beslutet ska rikta sig till mottagaren kommer av att Gällivare kommun i reglementet skrivit in krav på redovisning och
granskningsrapport. Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december. Redovisningen lämnas skriftligt till kommunledningskontoret för verksamhetsåret snarast
efter föreningens årsmöte dock senast 30 juni. Till redovisningen ska fogas ett
granskningsintyg.
Ekonomiska konsekvenser
De nya föreskrifterna ger fullmäktige möjlighet att begränsa partistödet för parti som
inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige. I övrigt är det inga
förändringar av partistödets sammanlagda storlek.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Partistödet beräknas utifrån inkomstbasbeloppet för 2015, vilket av regeringen är beslutat till 58 100. Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 42,5 % av inkomstbasbeloppet per parti och år, samt ett mandatstöd som uppgår till 46 % av inkomstbasbeloppet per mandat och år.
Partistödet för 2015 blir då som följer:
grundstöd
24 693 kr
24 693 kr
24 693 kr
24 693 kr
24 693 kr
24 693 kr
24 693 kr

Arbetarepartiet- Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Moderaterna
Miljöpartiet de gröna
Sverigedemokraterna
Norrbottens sjukvårdsparti
Malmfältens väl

mandatstöd
454 342 kr
187 082 kr
187 082 kr
106 904 kr
53 452 kr
53 452 kr
53 452 kr

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att i förskott utbetala partistöd med följande belopp till
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Moderaterna
Miljöpartiet de gröna
Sverigedemokraterna
Norrbottens sjukvårdsparti
Malmfältens väl

479 035 kr
211 775 kr
211 775 kr
131 597 kr
78 145 kr
78 145 kr
78 145 kr

för år 2015,
att partiförening som önskar partistöd ska lämna redovisning och granskningsintyg av
att partistödet använts till sitt avsedda ändamål för perioden 1 januari – 31 december till
kommunledningskontoret snarast efter årsmötet dock senast 30 juni 2016.
Beslutsunderlag
1. Föreskrifter partistöd.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-13 § 158.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 415 (422)
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:259 -311
§ 184
Motion av Stig Eriksson (v) och Jeanette Wäppling (v) - Trafiken längs Postgatan i
Gällivare
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen,
att mätningen utförs i samband med trafikutredningen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har uppdragit åt service och tekniknämnden att utvärdera hur
trafiksituationen längs Postgatan ser ut efter att förbud mot motortrafik i centrum efter
klockan 22.00 togs bort. Utvärderingen ska ge en faktisk bild av läget genom att bland
annat mäta damm, buller osv och resultatet ska redovisas för kommunfullmäktige.
Att genomföra en utvärdering av situationen på Postgatan kan göras genom mätning av
damm och buller. Bullermätning kan genomföras och tar ungefär 1 månad att göra.
Dammätning är mer omfattande avseende utrustning och tidsåtgång och utredning av
lämplig dammätningsmetod pågår. Dammätningar behöver vanligtvis genomföras under
längre tid.
Buller och damm upplevs ofta som besvärande. Buller och damm kan bero på trafik
men det finns också andra orsaker till upplevelser av störning i form av buller. Det kan
bero på att fastigheten som man vistas i inte har tillräcklig isolering i väggar och fönster.
Vidare så är det generellt sett mer av den typen av störning i centrum än på andra
områden och det är något som kräver högre tolerans av de boende.
Störning på gatorna i centrum i form av buller och damm, orsakas ofta av personer som
gör sig skyldig till störande av allmän ordning. Det har varit problem med den typen av
oönskad aktivitet i centrum en längre tid, redan innan förbudet om motortrafik efter
klockan 22.00 togs bort. Fordon som framförs i tillåten hastighet upplevs inte ofta som
störande, även när de framförs efter klockan 22.00. Däremot är buskörning störande och
de personer som uppför sig på det sättet gör sig skyldig till brott och det är polisärende.
Samhället och centrum i Gällivare är i förändring. Flertalet förslag och utredningar
pågår angående trafik, parkering, bostäder osv. Att mäta buller och damm på Postgatan i
dagsläget är i sig intressant men det går inte att säga om bilden är förändrad då ingen
mätning är genomförd innan förbudet om klockan 22.00 togs bort.
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Vid service- och tekniknämndens sammanträde den 26 augusti 2014, beslutades att
lämna ärendet öppet till service- och tekniknämndens sammanträde den 9 september
2014.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget om mätning av damm och buller medför kostnader som måste tas från drift
som redan är kraftigt ansträngd, det medför att något annat måste bortprioriteras.
Konsekvenser för barn och ungdomar
En mätning av buller och damm som medför bättre livsmiljö medför positiva konsekvenser för alla medborgare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen,
att mätningen utförs i samband med trafikutredningen.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Service- och tekniknämnden 2014-09-09 § 99.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-13 § 160.
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KS/2014:12 -019
§ 185
Ärendeuppföljning
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendeuppföljningslistan till handlingarna.
Bakgrund
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet.
Beslutsunderlag
1. Ärendeuppföljningslistan 2014.
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KS/2014:635 -805
§ 186
Ansökan om extra bidrag avseende akuta insatser i Malmbergets ishall
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka Malmbergets AIFs ansökan om extra bidrag med 500 750 kr inklusive
moms till de akuta insatserna av befintligt rör och ledningssystemet samt
att anvisa 500 750 kr från utvecklingsmedel till ansvar 120411, verksamhet 304
"Särskilda bidrag", aktivitet 508 "Driftbidrag" och objekt 11031 "Ishallskommittén".
Bakgrund
Malmbergets AIF ansöker i rubricerat ärende om bidrag till restaurering av befintligt rör
och ledningssystem kopplat till kylanläggningen. Föreningen önskar att fakturor ställs
till kommunen eftersom en ideell förening inte har möjlighet att lyfta moms.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat att behovet av
en ekonomisk tillstyrkan är berättigad eftersom verksamheterna vid ishallen annars
upphör. Själva kylanläggningen är en kommunal egendom som framledes kan flyttas
över till en ny eventuell framtida anläggning. Det nu havererade ledningssystemet kan
däremot ej följa med till ny anläggning.
Avseende lämpligheten i att tillställa fakturor till kommunen så bör det i sammanhanget
beaktas att ett sådant förfaringsätt kan bli prejudicerande framledes.
Ekonomiska konsekvenser
Beräknade kostnader uppgår till 500 750 kr inklusive moms.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Betydande negativa konsekvenser för barngrupper med konståkning och ishockey som
huvudsaklig fritidssysselsättning, om verksamheten vid ishallen tvingas läggas ned.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att tillstyrka Malmbergets AIFs ansökan om extra bidrag med 500 750 kr inklusive
moms till de akuta insatserna av befintligt rör och ledningssystemet samt
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att anvisa 500 750 kr till ansvar 120411, verksamhet 304 "Särskilda bidrag", aktivitet
508 "Driftbidrag" och objekt 11031 "Ishallskommittén".
Beslutsunderlag
1. Ansökan om extra bidrag.
Yrkande
Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m), Fredric Olofsson
(skp), Margareta Henricsson (ns) och Birgitta Larsson (s)
att tillstyrka Malmbergets AIFs ansökan om extra bidrag med 500 750 kr inklusive
moms till de akuta insatserna av befintligt rör och ledningssystemet samt
att anvisa 500 750 kr från utvecklingsmedel till ansvar 120411, verksamhet 304
"Särskilda bidrag", aktivitet 508 "Driftbidrag" och objekt 11031 "Ishallskommittén".
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/2014:511 -141
§ 187
Ansökan om subvention av liftkort till ungdomar; omprövning av beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att medel till samarbete kring subventionerade liftkort för ungdomar 8-18 år skrivna i
Gällivare, tillsammans med Dundret Sweden AB, lämnas med 410 kr per kort, dock
maximalt 210 000 kr,
att medel anvisas från aktivitet 144 Attraktiva Gällivare/Marknadsföring, objekt 79112,
att regler och administration för försäljningen genomförs enligt bilagda utredning.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-10-13, § 156, att återremittera ärendet
till utvecklingsenheten.
Utvecklingsenheten har utrett frågan samt efterhört Dundret Sweden AB:s synpunkter
och då framkommer att låga liftkortspriser för Gällivares barn och ungdomar har
betydelse för deras engagemang i vintersport. Parterna är överens att subventionen riktar
sig till barn och ungdomar och att syftet med subventionen är att gemensamt förstärka
Gällivares profil som vintersportort och att öka intresset för vintersport bland Gällivares
ungdomar samt att det är administrativt enklast och rationellt att subventionen hanteras
av Dundret.
Båda parter är intresserade att gemensamt utveckla vintersportprofilen mot barn och
ungdomar och ser behovet av en gemensam, långsiktig strategi som även kan innefatta
deltagande från övrigt näringsliv och föreningslivet.
Detta kommer inte att kunna genomföras till denna säsong och med anledning av att
försäljning startar i slutet av oktober rekommenderas att subventionen kvarstår även
denna säsong. Utvecklingsenheten förslår en lägre subventionsgrad mot bakgrund av
förväntade ekonomiska åtaganden inom näringslivsarbetet.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet rör näringslivsfrämjande medel (bygdemedel och Fond bygdemedel).

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 421 (422)
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet bedöms som positivt för barn och ungdomar då dessa är målgruppen för
insatsen.
Förslag till beslut
Utvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta
att medel till samarbete kring subventionerade liftkort för ungdomar 8-18 år skrivna i
Gällivare, tillsammans med Dundret Sweden AB, lämnas med 410 kr per kort, dock
maximalt 210 000 kr,
att medel anvisas från aktivitet 144 Attraktiva Gällivare/Marknadsföring, objekt 79112,
att regler och administration för försäljningen genomförs enligt bilagda utredning.
Beslutsunderlag
1. Utredning Utvecklingsenheten inklusive skrivelse från Dundret Sweden AB.
Yrkande
Jeanette Wäppling (v), yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m), Fredric Olofsson
(skp), Margareta Henricsson (ns) och Birgitta Larsson (s)
att medel till samarbete kring subventionerade liftkort för ungdomar 8-18 år skrivna i
Gällivare, tillsammans med Dundret Sweden AB, lämnas med 410 kr per kort, dock
maximalt 210 000 kr,
att medel anvisas från aktivitet 144 Attraktiva Gällivare/Marknadsföring, objekt 79112,
att regler och administration för försäljningen genomförs enligt bilagda utredning.
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/2014:637 -040
§ 188
Upphandling av ramavtal för möjlighet att försäkra kommande pensionsåtaganden
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunledningskontoret att, i samarbete med Söderberg & Partners,
genomföra en analys och gå ut med en anbudsförfrågan avseende upphandling av ramavtal för möjlighet att försäkra delar av kommunens pensionsåtaganden.
Bakgrund
Gällivare kommun har sedan år 1998 placerat medel i kapitalförvaltning, med avsikten
att kunna möta toppar i kommunens pensionsutbetalningar. Hittills har 103 700 000
kronor placerats. Inräknat den återinvesterade avkastningen uppgick per 2014-09-30
värdet på placeringarna i portföljen till drygt 176 Mkr.
Gällivare kommun befinner sig nu i begynnelsen av den ”pensionspuckel” som de
placerade medlen var avsedda att kapa. Vid dagens sammanträde har Henrik Arenbro
från Söderberg & Partners presenterat en tryggandeanalys avseende Gällivare kommuns
pensionsåtaganden.
Ett förslag som diskuterades var att göra en närmare analys för att kunna genomföra en
upphandling av lämpliga årgångar att försäkra bort inom ramen för kommunens
placeringar för detta ändamål.
Ekonomiska konsekvenser
Vid en försäkringslösning kommer detta att sänka de årliga pensionsutbetalningarna
betydligt under de ca 20-25 år då kommunen har de största pensionsutbetalningarna.
Sammantaget kommer detta också att minska risken i förhållande till den egna kapitalförvaltning vi har idag, och få en smidigare administration gällande kommande
pensionsutbetalningar.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt Kommunledningskontoret att, i samarbete med Söderberg & Partners,
genomföra en analys och gå ut med en anbudsförfrågan avseende upphandling av ramavtal för möjlighet att försäkra delar av kommunens pensionsåtaganden.
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