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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 

 Måndagen den 24 november 2014, kl. 09.30-15.45  

Beslutande Tommy Nyström (s), ordförande 

 Birgitta Larsson (s) 

 Roland Axelsson (s) 

 Tomas Nilsson (s) 

 Maria Åhlén (s) 

 Tomas Junkka (s) 

 Jeanette Wäppling (v) 

 Stig Eriksson (v) 

 Lars Alriksson (m) 

 Margareta Henricsson (ns) 

 Gun Isaxon (skp) tjg ers 

Övriga deltagande Lennart Johansson, kommunchef 

 Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare 

 Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten § 213 

 Anders Skoglund, IT strateg § 213 

 Sören Engelmark, revisor § 214 

 Lena Nordgren, revisor § 214 

 Ann-Mari Falk, revisor § 214 

 Lennart Hagstedt, revisor § 214 

 Jenny Krispinsson, pwc § 214 

 Göran Sandström, ekonomichef § 215 

 Theresa Savonen, VD Gällivare Energi AB, § 215 

 Steve Ärlebrand, ordf i Gällivare Energi AB, § 215 

 Marika Rissanen Korpi, chef socialförvaltningen § 215 

 Joakim Svensson, chef service- och teknikförvaltningen § 215 

 Annica Henriksson, chef barn-, utbildning- och kulturförvaltningen § 215 

 Ulf Hedman, chef samhällsbyggnadsförvaltningen § 215 

 Antero Ijäs, chef miljö- och byggförvaltningen § 215  

Utses att justera Margareta Henricsson 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 26 november 2014, kl. 15.00 

 

Underskrifter Sekreterare §§ 213-249 

  Ann-Katrin Karlsson  

 

 Ordförande 

  Tommy Nyström                              Birgitta Larsson  

  §§ 213-236, 238-249                        § 237 

 

 Justerande  

  Margareta Henricsson   
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 BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ 213-249 
 

Organ Kommunstyrelsen  
 

Sammanträdesdatum 2014-11-24  
 

Datum för anslags uppsättande 2014-11-27 Datum för anslags nedtagande 2014-12-19  
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 

 

Underskrift  

 Ann-Katrin Karlsson    
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§ 243 543 
Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar 543 

§ 244 545 
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2015-2018 545 

§ 245 546 
Ärendeuppföljning 546 

§ 246 547 
Motion av Lena Lindberg (s) och Johannes Sundelin (s) - Kvalitetssäkring av byggprogrammet 

på Välkommaskolan 547 

§ 247 549 
Motion av Margareta Henricsson (ns) och Bernt Nordgren (ns) - Upprättande av ett nytt 

handikappolitiskt program för Gällivare kommun mandatperioden 2015-2018 549 

§ 248 552 
Motion av Margareta Henricsson (ns) och Bernt Nordgren (ns) - Gällivare kommuns antagande 

och spridning av "Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning" 552 

§ 249 556 
Motion av Tomas Nilsson (s) och Ulf Normark (s) - Boulebana 556 
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 KS/2014:536 -050 

 

§ 213 

Information från IT Norrbotten AB om offentlig privat samverkan - IP Only  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

VD Tony Blomqvist från IT Norrbotten AB informerar om Offentlig privat samverkan, 

IP Only vid dagens sammanträde. 

 

Informationen pågår kl. 09.35-10.30. 
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 KS/2014:666 -101 

 

§ 214 

Ansvarsutövande 2014, kommunstyrelsen  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga ärendet med godkännande till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Revisorernas uppgift är enligt Kommunallagen (KL) 9 kap. 9 § att årligen granska all 

verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Vidare ska revisorerna 

enlig KL 9 kap. 16 § varje år i revisionsberättelsen särskilt uttala sig i frågan om  

ansvarsfrihet för nämnder och fullmäktigeberedningar, samt de enskilda förtroendevalda 

i sådana organ. 

 

Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är nämndernas och styrelsernas 

ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och säker verksamhet genom 

aktiva beslut. En viktig del av revisorernas årliga granskning är att pröva hur nämnden 

fullgör sitt uppdrag från fullmäktige. För att kunna göra den slutliga revisionella  

bedömningen fordras även ett ställningstagande till hur uppdraget fullgjorts och  

resultatet i förhållande till fullmäktiges uppdrag. 

 

Informationen och diskussionen pågår kl. 10.30-11.40. 

 

Beslutsunderlag 

1. Revisorernas rapport. 
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 KS/2014:8 -042 

 

§ 215 

Budgetuppföljning  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att tacka för informationen och lägga ärendet med beaktande till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp  

information angående budgetuppföljning.  

 

Theresa Savonen VD, Gällivare Energi AB informerar om budget oktober 2014. 

Energieffektivisering och mildare väder slår hårt mot budgeten. Drygt 5,1 miljoner lägre 

i intäkter fram till oktober 2014. Stor reparation på Oljevägen har påverkat. Differens 

mot budget; resultat före avskrivningar -312 tkr och resultat efter finansiella poster -

1896 tkr, 

 

Diskussion med LKAB pågår angående samhällsomvandlingen. Ny ekonomichef  

kommer 15 januari 2015. 

 

Informationen pågår kl. 13.00-13.25. 

 

Kommunchef Lennart Johansson samt förvaltningscheferna, Annica Henricsson, barn-, 

utbildning- och kulturförvaltningen, Joakim Svensson, service- och teknikförvaltningen, 

Antero Ijäs, miljö- och byggförvaltningen, Marika Rissanen Korpi, socialförvaltningen, 

Ulf Hedman, samhällsbyggnadsförvaltningen samt Göran Sandström, ekonomichef  

informerar om budget. 

 

Ulf Hedman informerar om att problemet är inte budget utan strukturen. Arbete pågår 

med att arbeta med strukturen. Årsbasis blir ett nollresultat. 

 

Lennart Johansson informerar att bygdemedel rekvireras i efterskott. Underskottet på IT 

beror på att nytt avtal tecknats med Microsoft vilket blev dyrare än planerat på grund av 

leverantören ändrat sitt reglemente så att TOP bostäder AB inte längre får tillgodo-

räknas kommunrabatten och därför att användarna har blivit fler. Största överskotten på 

företagshälsovården inom personalenheten och vakant tjänst på nämnd- och utrednings-

enheten. Totalt sett väntas budgeten hållas inom ram. 
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Antero Ijäs informerar om att årsprognosen ligger nu på drygt 1 220 tkr under budget, 

detta beror i huvudsak på fyra saker. Kortare sammanträden för arbetsutskott och 

nämnd. Ökade intäkter bygglov, antal bygglovansökningar kan ge överskott i slutet av 

året. Intäkter från tillsynsavgifter och fakturerade livsmedelskontrollavgifter kan ge 

överskott i slutet av året.  

 

Annika Henricsson informerar att en intäkt på 4 miljoner från LKAB för befintlig skol-

struktur kommer, finns ej i underlaget. Förvaltningen har stor positiv avvikelse pga 

oförbrukade medel för skolstrukturutredning, inventarier samt externa bidrag. Dessa 

beräknas användas innan årets slut. Förskolorna uppvisar ej så stort underskott, trots 

ofinansierad avdelning i förskola. Detta beror på större positiva avvikelser från  

alternativ barnomsorg, statsbidrag samt något ökade barnomsorgsavgifter vilka upp-

väger förskolans beräknade underskott 1 450 tkr. För att kunna täcka grundskolans  

garanterade undervisningstid, har skolskjutsbudgeten fått läggas med ett underskott på 

minus 1 250 tkr. Samtidigt ökar kostnaderna för skolskjutsar under höstterminen vilket 

ytterligare försämrar prognosen. Något högre personalkostnader än budgeterat. 

 

Joakim Svensson informerar att skatteverksamheterna bedöms gå mot budget, huvud-

skälet till den kraftigt förbättrade prognosen är att antalet snöröjningar endast blivit  

1 mot 6-7 st. förväntade i oktober och till 20 november 2014. 

Affärsverksamheten väntas gå mot budget. VA överskottet beror på ersättningar från 

LKAB för de driftstörningar som skett i Malmberget. Driftöverskottet med anledning av 

samhällsomvandlingen borde kanske fr o m nu sättas direkt till VA-överskottet för  

reinvesteringar. Överskottet på hushållsavfallet beror på för lågt budgeterade intäkter 

samt att kostnader väntas komma under kommande månad. En satsning för att nå  

gällande miljömål för återanvändning och minskat avfall pågår. 

 

Marika Rissanen Korpi informerar om att förvaltningen har under hela pågående  

budgetperioden haft höga och kontinuerligt stigande kostnader för sjukfrånvaron.  

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att sänka dessa kostnader. Semesterperioden 

har föranlett högre övertidskostnader än tidigare år. Förvaltningen har minskat antalet 

platser för korttidsboende (stängning av Wassarahem 2). Fr o m 1 oktober 2014 har OB 

ersättningen höjts, som direkt märks i en personalintensiv förvaltning som social-

förvaltningen. Under året har personalkostnaderna ökats av dubbelbemanning vid  

psykogeriatrik. 

 

Förvaltningschefernas information pågår kl. 13.10-14.00. 

 

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning, oktober 2014. 
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 KS/2014:9 -101 

 

§ 216 

Information  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut, 

 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Anmälan om beslut fattade på delegation, redovisas i delgivnings/delegationspärm på 

sammanträdet. 

 

Delgivningar 

1. 

Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär; 

  

2014:36 – Nya regler om exploateringsavtal, markanvisningar och kommunala särkrav 

på byggandet. 

2014:39 – Budgetpropositionen för 2015. 

2014:40 – Budgetförutsättningar för åren 2014-2018. 

 

2. KS 2014:542/370 

Bohus Energi Projektering AB har den 20 oktober 2014 inkommit med information att 

Bohus Energi Projektering AB kommer att söka erforderliga tillstånd för att kunna 

bygga ut vindkraften i Suorvadammen längs gränsen mellan de båda kommunerna. 

 

3. KS 2014:51/106 

Länshandikapprådet och Länspensionärsrådet har inkommit med protokoll från den  

11 september 2014. 

 

4. KS 2014:25/107 

Lapplands kommunalförbund, direktionen har inkommit med protokoll från den 3 okto-

ber 2014. 

 

5. KS 2014:38/265 

Laponia har inkommit med protokoll från den 26 augusti 2014. 
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6. KS 2014:39/107 

Inlandskommunerna ekonomisk förening har inkommit med protokoll från den 

29 augusti 2014. 

 

7. KS 2014:35/103 

Kommunförbundet Norrbottens nyhetsbrev oktober 2014. 

 

8. KS 2014:277/004 

Förteckning över motioner. 

 

9. 

Protokoll har inkommit från: 

1. Barn-, utbildning- och kulturnämnden, 2014-10-07, 2014-11-04. 

2. Service- och tekniknämnden, 2014-10-07. 

3. Socialnämnden, 2014-10-09. 

4. Kommunala pensionärsrådet, 2014-10-10. 

 

Anmälningar 

 

Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen fattat  

följande beslut 

 

1.  KS 2014:406/422 

2014-10-30 lämnat synpunkter på betänkandet SOU 2014:35, I vått och torrt – förslag 

till ändrade vattenrättsliga regler, dnr M2014/1451/Nm. 

 

2. KS 2014:527/004 

2014-10-14 lämnat yttrande över remiss av promemorian Överlämnande av allmänna 

handlingar för förvaring Ds 2014:34 (Ku2014/1492/RFS). 

 

3. KS 2014:564/106 

2014-10-16 lämnat svar på remiss angående Geografisk indelning i Polisregion Nord,  

Ju 2012:16. 

 

4. KS 2014:643/431 

2014-10-30 lämnat samrådsyttrande angående underupplåtelse av fiske på statens vatten 

ovan odlingsgränsen i del av sjön Sårkåjaure, dnr 613-4620-2014. 

 

5. KS 2007:272/702 

2014-10-22 beslutat att återkalla stadigvarande serveringstillstånd för Sofias Restaurang 

i Gellivare AB.  
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6. KS 2012:510/702 

2014-10-23 beslutat att återkalla stadigvarande serveringstillstånd för Nofear Catering 

AB. 

 

Kommunstyrelsens vice ordförande har på delegation av kommunstyrelsen fattat 

följande beslut 

 

7. KS 2014:520/430 

2014-10-28 lämnat yttrande på förslag till nya kriterier för utpekande av riksintresse 

enligt 3 kap 7 § 2 st miljöbalken: Fyndigheter av ämnen eller material, dnr 31-

1853/2014. 

 

Utvecklingschef har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande beslut 

 

8. KS 2014:641/141 

2014-10-26 beslut om matchsponsring för GMFF vid kval till fotboll division II med 

4 500 kr. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fattat följande beslut 

 

9.  KS 2014:662/829 

2014-11-11 beslutat att bevilja SportEvent AB tillstånd att använda Hellnerstadion för 

att producera snö på kvällar och helger inför tävlingen den 21-23 november 2014 samt 

att tillståndet gäller med omedelbar verkan. 

 

Övrigt 

10. Protokoll har inkommit från: 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-13, 2014-11-03, 2014-11-10, 2014-11-11. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning 2014-09-22. 

- Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-10-09, 2014-11-06. 
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 KS/2014:10 -101 

 

§ 217 

Information angående Malmberget  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp  

information angående Malmberget. 

 

Kommunchef Lennart Johansson informerar.  

 

- Förhandlingarna med LKAB. 
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 KS/2014:11 -101 

 

§ 218 

Information från de kommunala råden  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp  

information från de kommunala råden. 

 

Föreligger ingen information vid dagens sammanträde. 
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 KS/2014:667 -042  

 

§ 219 

Omdisponering av budget mellan investeringsprojekt  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ej bevilja föreslagna omdisponeringar, 

 

att det ekonomiska utfallen redovisas i bokslutet. 

 

Bakgrund 

Vid genomgång av service- och teknikförvaltningens investeringsprojekt uppstod behov 

av omdisponering av budget mellan investeringsprojekt, totalt 466 000 kronor. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Omdisponering av budget mellan Service- och teknikförvaltningens investeringsprojekt. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att omdisponera 200 000 kronor från Förvaltningsbyggnad kundtjänst, projektkonto 

20605, ansvar 12021 till Brushanen 1 och 2, projektkonto 20007, ansvar 12012, 

 

att omdisponera 108 000 kronor från Vätskeröntgenmaskin, projektkonto 71002, ansvar 

12063 till Järnvägsstation Gve Laponiaprojekt, projektkonto 70016, ansvar 12021, 

 

att omdisponera 50 000 kronor från Mariaskolan moduler, projektkonto 44161, ansvar 

12021 till Järnvägsstation Gve Laponiaprojekt, projektkonto 70016, ansvar 12021, 

 

att omdisponera 108 000 kronor från Avveckling forsgårdsvillorna, projektkonto 

5105101, ansvar 12021 till Järnvägsstation Gve Laponiaprojekt, projektkonto 70016, 

ansvar 12021. 

 

Beslutsunderlag 

1. Omdisponering investeringsbudget. 

2. Service- och tekniknämnden 2014-11-04 § 126. 
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Yrkande 

Tommy Nyström (s) yrkar  

 

att avslå föreslagna omdisponeringar då projekten är avslutade, 

 

att det ekonomiska utfallen redovisas i bokslutet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 

Tommy Nyströms förslag.  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  495 (557) 

 

 2014-11-24  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 

 KS/2014:30 -107 

 

§ 220 

Rapport enligt bolagsordning TOP bostäder AB 2014  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med beaktande lägga rapporteringen enligt bolagsordningen till handlingarna. 

 

Protokollsanteckning 

Jeanette Wäppling (v), Stig Eriksson (v), Lars Alriksson (m), Gun Isaxon (skp) och 

Margareta Henricsson (ns) vill anföra till protokollet: 

 

Vi vill uppmärksamma att anställning av ny VD skett utan att hela styrelsen varit del-

aktig. Vi anser inte att detta var ett så brådskande ärende att man kan hänvisa till § 3 i 

arbetsordningen. 

 

Bakgrund 

TOP bostäder AB skall enligt bolagsordningen inkomma med en rapport till kommun-

styrelsen. 

 

TOP bostäder AB har den 13 oktober 2014  inkommit med en kvartalsrapport för  

perioden april - augusti 2014. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att med beaktande lägga rapporten enligt bolagsordningen till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

1. Rapport 2013-10-10. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-10 § 165. 
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 KS/2014:636 -007 

 

§ 221 

Granskning av anställning gällande VD för TOP bostäder AB  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ägaren ej har begärt information gällande tillsättning av ny VD för TOP bostäder 

AB, 

 

att för övrigt med beaktande lägga lekmannarevisorns granskningsrapport till  

handlingarna, 

 

att granskningsrapporten delges kommunfullmäktige. 

 

Bakgrund 

Lekmannarevisorn för TOP Bostäder AB har i skrivelse anfört kritik mot bolagsstyrel-

sen i TOP bostäder AB felaktig handläggning av anställning av VD i bolaget. Bolags-

styrelsen klandras genom att de aktivt försökt undanhålla information om de olika kan-

didater som sökt den utannonserade VD-tjänsten, vilket enligt lekmannarevisorns upp-

fattning strider mot kommunallagen.  

 

Inledningsvis får konstateras att till bolaget inkomna ansökningshandlingar utgör all-

männa handlingar vilket innebär att bolagets har en skyldighet att på begäran lämna ut 

bl.a. uppgifter om vilka som sökt den aktuella tjänsten enligt vad som följer av offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400) samt tryckfrihetsförordningen till den som begär 

detta.  

 

Det föreligger ingen skyldighet för bolagsstyrelsen enligt ägardirektiven att på eget ini-

tiativ lämna uppgift till kommunstyrelsen om vilka kandidater som söker en tjänst som 

VD innan bolagsstyrelsen fattar beslut om anställning eller att anställningen ska ske i 

samråd med kommunstyrelsen.  Bolagsstyrelsen får därför anses agerat enligt vad som 

föreskrivs i ägardirektiven.  

 

Kommunstyrelsen har möjlighet, bl.a. utifrån ägardirektiven, att begära att uppgift om 

vilka kandidater som sökt den aktuella tjänsten ska tillställas kommunstyrelsen. Det har 

dock inte framkommit någon uppgift om att kommunstyrelsen har framställt en sådan 

begäran till bolaget. Önskar kommunstyrelsen att bolagsstyrelsen på eget initiativ ska 

lämna denna information bör detta anges i ägardirektiv.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 10 november 2014 § 167 att lämna ärendet 

öppet till kommunstyrelsen den 24 november 2014. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Det bedöms inte föreligga några ekonomiska konsekvenser i ärendet. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Det bedöms inte föreligga några konsekvenser för barn och ungdomar i ärendet.  

 

Förslag till beslut 

 

att med beaktande lägga lekmannarevisorns granskningsrapport till handlingarna, samt  

 

att granskningsrapporten delges kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

1. Granskningsrapport från lekmannarevisorn i TOP bostäder AB rörande anställning av  

verkställande direktör.  

 

Yrkande 

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v), Tommy Nyström 

(s), Birgitta Larsson (s), Roland Axelsson (s), Maria Åhlén (s), Tomas Junkka (s),  

Tomas Nilsson (s), Margareta Henricsson (ns), Lars Alriksson (m) och Gun Isaxon 

(skp) 

 

att ägaren ej har begärt information gällande tillsättning av ny VD för TOP bostäder 

AB, 

 

att för övrigt med beaktande lägga lekmannarevisorns granskningsrapport till  

handlingarna, 

 

att granskningsrapporten delges kommunfullmäktige. 

 

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/2014:660 -131 

 

§ 222 

Överenskommelse om utökat antal asylplatser för ensamkommande barn  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att Gällivare kommun tecknar överenskommelse om utökat antal asylplatser för ensam-

kommande barn enligt förslag från Länsstyrelsen i Norrbotten, 

 

att uppdra åt socialnämnden att organisera verksamheten för mottagande av ytterligare 

ensamkommande barn, 

 

att uppdra åt barn-, utbildning- och kulturnämnden att vidta nödvändiga förberedelser 

för en utökning av befintlig verksamhet genom ökat elevantal, 

 

att uppdra åt överförmyndarnämnden att vidta nödvändiga förberedelser för anskaffning 

av gode män, 

 

att respektive chef inom socialförvaltningen, barn-, utbildning- och kulturförvaltningen 

och kommunledningskontoret, vars verksamhet berörs av utökat antal asylplatser,  

genomföra en risk-och konsekvensanalys utifrån den ökade arbetsbelastningen på grund 

av utökat antal asylplatser för ensamkommande barn. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-17 § 256 att teckna överenskommelse om mot-

tagande av ensamkommande barn enligt upprättat förslag från Länsstyrelsen i  

Norrbotten.  

 

Länsstyrelsen i Norrbotten har 2014-11-07 inkommit med en lägesrapport till  

kommunen angående den prognos som Migrationsverket överlämnat till regeringen  

den 4 november. Prognosen redovisar att det förväntas en kraftig ökning av asylsökande 

ensamkommande barn under 2015. 

 

Enligt nuvarande överenskommelse har Gällivare kommun i dagsläget 7 asylplatser. 

Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen höjer antalet asylplatser till 13 stycken för 

att kunna ha en bättre framförhållning samt planering av verksamheten under 2015. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Ersättningen som Gällivare kommun erhåller baseras på vad som regleras i 7b § För-

ordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Ersättningen baseras  
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dels på antalet överenskomna platser, dels på antalet belagda platser. Av 2 och 7 b §§ 

framgår att ersättning för överenskomna platser och belagda platser betalas ut varje 

kvartal i efterskott av Migrationsverket. För belagda platser grundas utbetalningen på 

den redovisning kommunen lämnar till Migrationsverket. I övrigt utgår ersättning enligt 

tidigare överenskommelse.  

 

Utöver de direkta ekonomiska konsekvenserna för utökat antal asylplatser för ensam-

kommande barn så medför utökat antal asylplatser och därmed ärenden att handlägga, 

en ökad arbetsbelastning inom socialförvaltningen, barn-, utbildning- och kultur-

förvaltningen och nämnd- och kommunledningskontoret. Ökat antal asylplatser och 

ökad ärendehantering kan innebära att ytterligare ekonomiska resurser behöver tillföras 

till de förvaltningar som berörs för utökning av personella resurser.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Förslaget att utöka antalet asylplatser i Gällivare kommun medför en förbättring för de 

ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige då Migrationsverket får tillgång 

till fler överenskomna platser och barnen snabbare kan få en placering. Ungdomsrådet 

har inte varit remissinstans. 

 

Förslag till beslut 

Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att Gällivare kommun tecknar överenskommelse om utökat antal asylplatser för ensam-

kommande barn enligt förslag från Länsstyrelsen i Norrbotten, 

 

att uppdra åt socialnämnden att organisera verksamheten för mottagande av ytterligare 

ensamkommande barn, 

 

att uppdra åt barn-, utbildning- och kulturnämnden att vidta nödvändiga förberedelser 

för en utökning av befintlig verksamhet genom ökat elevantal, 

 

att uppdra åt överförmyndarnämnden att vidta nödvändiga förberedelser för anskaffning 

av gode män, 

 

att respektive chef inom socialförvaltningen, barn-, utbildning- och kulturförvaltningen 

och kommunledningskontoret, vars verksamhet berörs av utökat antal asylplatser,  

genomföra en risk-och konsekvensanalys utifrån den ökade arbetsbelastningen på grund 

av utökat antal asylplatser för ensamkommande barn. 
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Beslutsunderlag 

1. Lägesrapport ensamkommande barn. 

2. Förslag till överenskommelse om asylplatser. 

3. Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m fl. 

4. Kommunstyrelsens protokoll 2013-12-17 § 256.  
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 KS/2014:650 -027 

 

§ 223 

Interutbildning för nya politiker, mandatperioden 2015-2018  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag om en obligatorisk internutbildningsdag för nya politiker 

samt bjuda in övriga politiker till en heldagsutbildning på Folkets hus Gällivare den 23 

januari 2015. 

 

Bakgrund 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-12-08 väljs ledamöter till nämnder och 

styrelser för mandatperioden 2015-2018. Kommunledningskontoret har för avsikt att 

genomföra en utbildningsdag med information angående de verksamheter som berör 

alla politiker oavsett politiskt uppdrag. Utbildningsdagen föreslås vara obligatorisk för 

nya ledamöter samt att de som tidigare innehaft politiska uppdrag bjuds in att delta. 

 

Utbildningsdagen föreslås innehålla följande: 

– Vad är en kommun? Övergripande information om kommunens roll och ansvar. 

– Kommunens styrmodell och verksamhetsplaneringsprocess 

– Information från kommunkansliet, bl.a. angående sammanträden och reglementen 

– Information från personalenheten 

– Informationsenheten; Politikerportalen 

– IT-enheten; Ipads och DocuNotes 

 

Utbildningen föreslås genomföras den 23 januari 2015 i Folkets hus Gällivare  

kl. 08:00-16:00. Mer detaljerat program och kallelse skickas ut efter att val av  

ledamöter genomförts i fullmäktige i december. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnad för lokal i Folkets hus samt förrättningsarvode för ledamöter som deltar i  

utbildningen. Inga utbildningskostnader då utbildningen sköts av tjänstemän inom 

kommunledningskontoret. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  502 (557) 

 

 2014-11-24  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

att godkänna upprättat förslag om en obligatorisk internutbildningsdag för nya politiker 

samt bjuda in övriga politiker till en heldagsutbildning på Folkets hus Gällivare  

den 23 januari 2015. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-10 § 168. 
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 KS/2014:642 -006 

 

§ 224 

Sammanträdestidplanen 2015  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta sammanträdestidplan 2015 för arbetsutskottet, samhällsplaneringsutskottet och 

kommunstyrelsen, 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta sammanträdestidplan 2015 för kommunfullmäktige.  

 

Bakgrund 

Sammanträdestidplan för 2015 har planerats utifrån beslutad verksamhetsprocess,  

antagen av kommunstyrelsen den 27 oktober 2014 § 191. Planen är utarbetad i samver-

kan med ekonomi och kvalitetsutvecklaren. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 10 november 2014 att lämna ärendet öppet 

till kommunstyrelsens sammanträde 24 november 2014. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslag på nio kommunfullmäktigesammanträden vilket innebär en ökad kostnad för 

2015. 2012-2013 var det nio sammanträden och 2014 blir den enligt planeringen  

8 sammanträden. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 

 

Förslag till beslut 

Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att anta sammanträdestidplan 2015 för arbetsutskottet, samhällsplaneringsutskottet och 

kommunstyrelsen, 

 

att föreslå kommunfullmäktige att anta sammanträdestidplan 2015 för kommunfull-

mäktige.  

 

Beslutsunderlag 

1. Sammanträdestidplan 2015. 
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 KS/2014:418 -003 

 

§ 225 

Förslag till beslut gällande tillträde till kommunhuset i Gällivare  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att besluta om förslag till riktlinje för mottagning av besök och tillträde till kommun-

huset i Gällivare, 

 

att besluta om att samtliga nya förtroendevalda i Gällivare kommun erhåller ett passer-

kort med tillträde till kommunhuset inre zon, 

 

att uppdra till service- och teknikförvaltningen att ta fram passerkort till de nya för-

troendevalda i Gällivare kommun, 

 

att besluta om att förvaltningschefsgruppen utser de tjänstemän vid Gällivare kommun 

(förutom de tjänstemän som redan är placerade vid kommunhuset) som skall ha tillträde 

till kommunhuset inre zon, 

 

att uppdra åt kommunledningskontoret att gå ut med information på Gällivare kommuns 

hemsida samt i annonsblad om att nya rutiner för besök börjar gälla från 1 januari 2015, 

 

att besluta om att vidare utreda frågan om en säker mottagning/entré för biståndsenheten 

vid möten eller besök i kommunhuset. 

 

Bakgrund 
Efter mordet på Anna Lind 2003 uppmanade Säkerhetspolisen (SÄPO) samtliga  

kommuner i Sverige att se över säkerheten samt att skaffa lås och spärrar i de öppna 

kommunhusen. 2005 startade SÄPO en kampanj för att öka säkerheten runt kommun-

politiker och tjänstemän utifrån en rapport från kommunförbundet som visade att var 

femte nämndsordförande i landets kommuner utsatts för hot. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 mars 2005 § 69 att uppdra till  

kommunledningskontoret att genomföra en utredning gällande framtida lösningar för 

kommunväxeln. I rapporten som redovisades för kommunstyrelsen 2006-04-10 föreslog 

utredaren att kommunen bör planera för en reception som följer de säkerhetskraven för 

byggnader med offentlig verksamhet. Uti från detta så avsattes 600 000 kr för detta  

ändamål. 
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Kommunstyrelsen beslutade 2008-06-02 utifrån detta om att bygga om entré/ recept-

ion/frontdesk i kommunhuset. Kommunstyrelsen beslutade även att hänskjuta frågan om 

finansieringen av ombyggnationen till budgetberedningen i juni 2008.  

2008-11-10 beslutades det av kommunstyrelsen att kommunstyrelsens arbetsutskott 

samt kommunstyrelsens ledamot från Norrbottens sjukvårdsparti tillsammans med  

service- och tekniknämnden gör studiebesök hos Skellefteå kommun. Kommunstyrelsen 

beslutade även att frågan skulle utredas vidare i samverkan med service- och teknik-

nämnden efter studiebesöket. 

 

Utifrån det studiebesöket så togs det fram ett föreslag (ritningar) angående ombygg-

nationen av foajén som presenterades för förvaltningscheferna 2011-11-23. Förslaget 

innebar i stort att kommunhuset blir ”stängt” genom att stänga dörrarna från foajén.  

Behörig personal i kommunhuset kan passera med hjälp av passerkort. Besökare får 

anmäla sitt ärende i receptionen och får hjälp att hitta till rätt enhet/person. Rutiner för 

hur besökare skall passera de ”stängda dörrarna” till kommunhusets inre zon får ut-

arbetas. 2011-12-12 beslutade kommunstyrelsen om att foajén i kommunhuset skall 

byggas om enligt aktuellt förslag. Kommunstyrelsen beslutade även att arbetet med att 

bygga om foajén skulle påbörjas under 2012. Däremot visade det sig att anvisade medel 

för ombyggnationen inte skulle räcka.  

 

2013-05-20 beslutade kommunfullmäktige utifrån kommunstyrelsens samhällsomvand-

lingsutskott förslag till beslut om att anvisa ett tilläggsanslag för ombyggnationen av 

kundtjänst/växel/entré i kommunhuset med 1 500 000 kr. Ombyggnationen blev hän-

skjuten till sommaren/hösten då antalet besökare och personal som arbetar inom  

byggnaden är lägre vilket ger mindre störningar. 

 

2013-08-28 träffade tjänstemän från Gällivare kommun representanter från Myndig-

heten för samhällskydd och beredskap (MSB) på plats i kommunhuset i Gällivare. MSB 

genomförd då bland annat en analys av kommunshusets skalskydd. 2013-12-09 inkom 

MSB med ett skriftligt förslag på tekniska åtgärder samt att MSB även öppnade för att 

gå in med bidrag till Gällivare kommun för genomförandet av bland annat dessa åt-

gärder. Under våren 2014 så byggdes entré och reception om utifrån tidigare förslag 

samt MSB åtgärdsförslag.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Medför i dagsläget inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Medför i dagsläget inga konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
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att besluta om förslag till riktlinje för mottagning av besök och tillträde till kommun-

huset i Gällivare, 

 

att besluta om att samtliga nya förtroendevalda i Gällivare kommun erhåller ett passer-

kort med tillträde till kommunhuset inre zon, 

 

att uppdra till service- och teknikförvaltningen att ta fram passerkort till de nya för-

troendevalda i Gällivare kommun, 

 

att besluta om att förvaltningschefsgruppen utser de tjänstemän vid Gällivare kommun 

(förutom de tjänstemän som redan är placerade vid kommunhuset) som skall ha tillträde 

till kommunhuset inre zon, 

 

att uppdra åt kommunledningskontoret att gå ut med information på Gällivare kommuns 

hemsida samt i annonsblad om att nya rutiner för besök börjar gälla från 1 januari 2015, 

 

att besluta om att vidare utreda frågan om en säker mottagning/entré för biståndsenheten 

vid möten eller besök i kommunhuset. 

 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till riktlinje för mottagning av besök och tillträde till kommunhuset i  

Gällivare. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-10 § 169. 

 

Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) 

 

att besluta om förslag till riktlinje för mottagning av besök och tillträde till kommun-

huset i Gällivare, 

 

att besluta om att samtliga nya förtroendevalda i Gällivare kommun erhåller ett passer-

kort med tillträde till kommunhuset inre zon, 

 

att uppdra till service- och teknikförvaltningen att ta fram passerkort till de nya för-

troendevalda i Gällivare kommun, 

 

att besluta om att förvaltningschefsgruppen utser de tjänstemän vid Gällivare kommun 

(förutom de tjänstemän som redan är placerade vid kommunhuset) som skall ha tillträde 

till kommunhuset inre zon, 

 

att uppdra åt kommunledningskontoret att gå ut med information på Gällivare kommuns 

hemsida samt i annonsblad om att nya rutiner för besök börjar gälla från 1 januari 2015, 
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att besluta om att vidare utreda frågan om en säker mottagning/entré för biståndsenheten 

vid möten eller besök i kommunhuset. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars 

Alriksson m fl förslag.  
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 KS/2014:510 -251  

 

§ 226 

Exploatering Repisvaara södra  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra projektet enligt bilaga, 

 

att 900 tkr anvisas från kommunstyrelsens investeringsbudget för ”Exploatering inför 

samhällsomvandlingen” 2014 (Ansvar 15101, projekt 20002) till samhällsbyggnads-

förvaltningen (ansvar 16101 projekt Exploatering Repisvaara). Medel för 2015 och 

2016 reserveras i samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget för respektive år.  

 

Reservation 

Jeanette Wäppling (v), Stig Eriksson (v), Lars Alriksson (m), Gun Isaxon (skp) och 

Margareta Henricsson (ns) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 

 

Bakgrund 
I maj 2013 antogs utvecklingsplanen för Repisvaara Södra och i februari 2014 fick 

samhällsbyggnadsförvaltningen uppdraget att starta detaljplanearbetet.  

 

För att få området klart för byggnation kravs en hel del arbete inom i huvudsak fyra 

olika områden mark, planering, inköp och infrastruktur.  För att få arbetet att flyta så 

effektivt som möjligt och förhindra att glapp uppstår mellan olika ansvarområden  

behöver det någon som har huvudansvaret och driver arbetet utifrån ett helhetsperspek-

tiv. Därför är det nu motiverat att starta ett huvudprojekt som inkluderar alla aktiviteter 

som behövs göras för att få området byggbart. Huvudprojektet skall vara ansvarigt för 

samordningen och styrning av de aktiviteter som krävs för att exploatera området  

Repisvaara etapp ett till tre.  Effektmålet är att kommunen skall kunna erbjuda tomter 

för villabebyggelse samt flerfamiljshus.  Målet för projektet är att ha etapp ett av  

området klart för byggstart hösten 2016.  
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Detaljplanering Mark Infra Exploaterings avtal etc. Inköp 

# Aktivitet Ber.

Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt 

A1 Utr kalkyl 

M Milstolpe 1-Koncept klart A1

A2 Markköp Etapp 2

A3 Detaljplanering  Etapp 1 -3

A4 Förprojektering infra Etapp 1-3

A5 Markköp Etapp 3

M Milstolpe 2- Samråd DP etapp 1 

A6 Detaljplanering  Etapp 2 -3

A7 Projektering infra Etapp 1 3-6 mån ?

M Milstolpe 3- Samråd DP etapp 2 A2

A8 Marknadsföring exploatörer M2

A9 Projektering infra Etapp 2 M3 3-6 mån ?

A1 Detaljplanering  Etapp 3

M Milstolpe 4- Samråd DP etapp 3 A5

A1 Projektering infra Etapp 3 M4 3-6 mån ?

M Milstolpe 5- DP etapp 1 antagen M2

A1 Upphandling anläggning infra Etapp 1-? M5

M Milstolpe 6- DP etapp 2 antagen M3

A1 Markanvisning - exploateringsavtal ? A8

M Milstolpe 7- DP etapp 3 antagen M4

A1 Försäljning villatomter A12

A1 Anläggning infra Etapp 1-? A12 8-9 månader?

M Milstolpe 8- 1a byggstart!!! A15

Månad

Repisvaara Södra 

2014 2015 2016

 
 

Projektmodell 

Projektet följer Gällivare kommuns antagna projektmodell. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Vad gäller ekonomin finns medel avsatta för ändamålet i Kommunstyrelsens investe-

ringsbudget för 2014 i budgetförslaget för 2015 finns även där medel i samhälls-

byggnadsförvaltningens investeringsbudget.  

 

Budget 

2014: 

Detaljplanering: 300 tkr 

Planering infra: 600 tkr 

Markköp: okänt (separat beslut) 

 

2015: 

Detaljplanering: 500 tkr 

Planering/projektering infra: 2 000 tkr 

Anläggning VA huvudledning: 7 000 Tkr  

Markköp: okänt (separat beslut) 

 

2016: 

Anläggning infra: Okänt  

 

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 genomföra projektet enligt bilaga, 

 

att 900 tkr anvisas från kommunstyrelsens investeringsbudget för ”Exploatering inför 

samhällsomvandlingen” 2014 (Ansvar 15101, projekt 20002) till samhällsbyggnads-

förvaltningen (ansvar 16101 projekt Exploatering Repisvaara). Medel för 2015 och 

2016 reserveras i samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget för respektive år.  

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskotts protokoll 2014-10-09 § 79. 

2. Förslag till direktiv. 

3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-11-06 § 91. 

 

Yrkande 

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v), Lars Alriksson (m), 

Gun Isaxon (skp) och Margareta Henricsson (ns) 

 

att kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott utses till styrgrupp,  

 

att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra projektet enligt bilaga, 

 

att 900 tkr anvisas från kommunstyrelsens investeringsbudget för ”Exploatering inför 

samhällsomvandlingen” 2014 (Ansvar 15101, projekt 20002) till samhällsbyggnads-

förvaltningen (ansvar 16101 projekt Exploatering Repisvaara). Medel för 2015 och 

2016 reserveras i samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget för respektive år.  

 

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra projektet enligt bilaga, 

 

att 900 tkr anvisas från kommunstyrelsens investeringsbudget för ”Exploatering inför 

samhällsomvandlingen” 2014 (Ansvar 15101, projekt 20002) till samhällsbyggnads-

förvaltningen (ansvar 16101 projekt Exploatering Repisvaara). Medel för 2015 och 

2016 reserveras i samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget för respektive år.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Jeanette Wäppling m fl förslag mot Birgitta Larssons förslag till  

beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-

styrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons förslag.  
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 KS/2014:630 -250 

 

§ 227 

Verksamhetslokaler i centrum - tilläggsanslag ur LKAB-skadestånd  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbetet med att fördjupa  

strategin för verksamhetslokaler i centrum, 

 

att 5 000 tkr anvisas från kommunens rörelsekapital för samhällsomvandlingsåtgärder 

till samhällsbyggnadsförvaltningen (ansvar 16101 projekt Övergripande centrum-

strategi). Medel för 2015 reserveras i samhällsbyggnadsförvaltningen investeringsbud-

get. 

 

Reservation 

Jeanette Wäppling (v), Stig Eriksson (v), Lars Alriksson (m), Margareta Henricsson (ns) 

och Gun Isaxon (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån till eget lagt förslag. 

 

Bakgrund 

Enligt beslut i kommunfullmäktige (2014-09-29 § 102) har program för verksamhet-

slokaler i centrum, förutom gällande ishall antagits. Även genomförandestrategi för 

program verksamhetslokaler, förutom gällande ishall, är antagen av kommunstyrelsen 

(2014-09-08 § 157). En övergripande strategi för verksamhetslokaler i centrum är en 

fortsättning på det genomförda visionsarbetet. För att förverkliga programmet för  

centrum behöver vissa frågor fördjupas ytterligare och för att uppnå effektivitet skall 

enligt genomförandestrategin helheten i centrum hanteras på ett övergripande plan. 

Detta innefattar infrastrukturlösningar, trafik- och parkeringslösningar, kopplingar  

mellan funktioner och närliggande områden, gestaltning, utemiljö, förtätning och över-

gångslösningar.  Målsättningen är att få ett attraktivt och väl fungerande centrum med 

god helhetssyn vad gäller ovan nämnda delar samt en utveckling av centrum som helhet. 

För att strategin skall kunna genomföras effektivt och utifrån ett helhetsperspektiv bör 

arbetet drivas i projektform enligt Gällivare kommuns antagna projektmodell. Det är 

därför motiverat att starta ett övergripande projekt för verksamhetslokaler i centrum i 

syfte att uppnå ovanstående målsättningar. 

 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutade 6 november 2014 att lämna 

ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde den 24 november 2014. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Projektet kommer att löpa över en längre tidsperiod, uppskattningsvis cirka 10 år. För 

2014 och 2015 är budgetbedömningen 5 miljoner kr. Äskanden för 2016 och framåt 

kommer tas upp i samband med budgetprocessen för perioden 2016 – 2018. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

En övergripande strategi för centrum bidrar till positiva effekter för barn och ungdomar, 

då centrumnära aktiviterer, mötesplatser och utbud förstärks.  

 

Förslag till beslut 

 

att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbetet med att fördjupa  

strategin för verksamhetslokaler i centrum, 

 

att 5 000 tkr anvisas från kommunens rörelsekapital för samhällsomvandlingsåtgärder 

till samhällsbyggnadsförvaltningen (ansvar 16101 projekt Övergripande centrum-

strategi). Medel för 2015 reserveras i samhällsbyggnadsförvaltningen investerings-

budget. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-08-25 § 84. 

2. Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-08 § 157. 

3. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-09-29 § 102. 

 

Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande Tomas Junkka (s) 

 

att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbetet med att fördjupa  

strategin för verksamhetslokaler i centrum, 

 

att 5 000 tkr anvisas från kommunens rörelsekapital för samhällsomvandlingsåtgärder 

till samhällsbyggnadsförvaltningen (ansvar 16101 projekt Övergripande centrum-

strategi). Medel för 2015 reserveras i samhällsbyggnadsförvaltningen investerings-

budget. 

 

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m), Margareta  

Henricsson (ns) och Gun Isaxon (skp) 

 

att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbetet med att fördjupa  

strategin för verksamhetslokaler i centrum, 
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att 5 000 tkr anvisas från kommunens rörelsekapital för samhällsomvandlingsåtgärder 

till samhällsbyggnadsförvaltningen (ansvar 16101 projekt Övergripande centrum-

strategi). Medel för 2015 reserveras i samhällsbyggnadsförvaltningen investerings-

budget, 

 

att utse kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott till styrgrupp. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Jeanette Wäppling m fl förslag till  

beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-

styrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons förslag.  
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 KS/2014:528 -252 

 

§ 228 

Förvärv av del av fastigheten Gällivare 10:14  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att kommunstyrelsen beslutar att förvärva del av Gällivare 10:14 för en köpeskilling av 

352 000 kronor,  

 

att medel för förvärvet tas ur investeringskonto 15101 20006. 

 

Bakgrund 

För att kunna stå väl rustade inför eventuellt nya industrietableringar krävs att  

kommunen har ett tillräckligt markinnehav att förfoga över. 

 

Inom Vuoskojärvi industriområde har en ny detaljplan antagits för nya industritomter. 

För närvarande finns intresse till ett flertal av dessa tomter.  

 

Möjlighet till utvidgning av Vuoskojärvi industriområde finns västerut. En utvidgning 

skulle innebära att industriområdet ges möjlighet att under en längre tid framöver växa 

till ett större sammanhängande industriområde. Som ett led i utvidgningen har  

kommunen gjort förfrågningar hos markägare inom detta område. Kommunstyrelsen har 

i beslut 2012-03-26 § 56 beslutat att förvärva fastigheten Gällivare 34:1 för en köpe-

skilling av 400 000 kronor. Denna fastighet är belägen inom eventuell utvidgning av 

Vuoskojärvi industriområde. 

 

Förslag till köpekontrakt har upprättats med ägarna till del av Gällivare 10:14 inne-

bärande att kommunen förvärvar området för en köpeskilling av 352 000 kronor. Före-

slagen köpeskilling motsvarar den köpeskilling som tillämpades vid förvärvet av  

Gällivare 34:1. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Markköpet innebär att medel används ur investeringskonto 15101 20006 som finns  

anvisat för markköp. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
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att kommunstyrelsen beslutar att förvärva del av Gällivare 10:14 för en köpeskilling av 

352 000 kronor,  

 

att medel för förvärvet tas ur investeringskonto 15101 20006. 

 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till köpekontrakt inklusive karta. 

2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-11-06 § 93. 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  516 (557) 

 

 2014-11-24  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 

 KS/2014:121 -214 

 

§ 229 

Detaljplan för del av Kommunalhemmet 1  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta detaljplan för del av Kommunalhemmet 1 m.m. 

 

Reservation 

Gun Isaxon (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-24 att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen 

att påbörja ett detaljplanearbete för del av Kommunalhemmet 1 för bostäder samt för 

mindre område för vård- och omsorgsboende. 

 

Efter det har planhandlingar upprättas med detaljplanens syfte att möjliggöra för  

bostadsbebyggelse samt ett vård- och omsorgsboende inom del av fastigheten  

Kommunalhemmet 1 vid Vassara älv i Gällivare tätort.  

 

Planen handläggs med normalt planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 

och är förenlig med den fördjupade översiktsplanen. Samråd angående förslaget till  

detaljplan har hållits under tiden 5 juni t.o.m. 6 juli 2014 och planen har varit utställd 

för granskning under tiden 26 september t.o.m. 18 oktober 2014. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Antagandet av detaljplanen innebär i sig inga kända ekonomiska konsekvenser. Där-

emot vid ett genomförande av planen innebär projekteringen, uppbyggandet och driften 

av boendet för socialt stöd kostnader för kommunen. Planens genomförande kan även 

inbära intäkter vid en eventuell försäljning av tomter för bostadsändamål. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Nya bostäder är positivt ur ett barn- och ungdomsperspektiv. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att anta detaljplan för del av Kommunalhemmet 1 m.m. 
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Beslutsunderlag 

1. Plankarta. 

2. Planbeskrivning. 

3. Utlåtande. 

4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-11-06 § 94. 

5. Skrivelse från Gällivare PRO 2014-11-11. 

 

Yrkande 

Gun Isaxon (skp) yrkar  

 

avslag till förslag till beslut. 

 

Birgitta Larsson (s), yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m),  Jeanette Wäppling 

(v) och Margareta Henricsson (ns) 

 

att anta detaljplan för del av Kommunalhemmet 1 m.m. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Gun Isaxons förslag mot Birgitta Larsson m fl förslag till beslut  

under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 

beslutat i enlighet med Birgitta Larsson m fl förslag.  
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 KS/2014:84 -610 

 

§ 230 

Rapport skolstrukturutredning  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att t f förvaltningschef barn-, utbildning- och kulturförvaltningen ersätter förvaltnings-

chef Annica Henriksson som projektägare fr o m den 1 december 2014, 

 

att anta förändrat sammansättning av projektgruppen, 

 

att anta en förändrad sammansättning av projektgruppen, ny grupp består av Karin  

Eriksson förskolechef, Jaana Moberg rektor f-6, Gun-Mari Wikman f-9, Marianne  

Öhman verksamhetsplanerare och Elisabeth Zachrisson projektledare, 

 

att den adjungerade projektgruppen upphör, 

 

att projektledaren sammankallar projektgruppen och vid behov berörda tjänstemän,  

 

att t f förvaltningschef barn-, utbildning- och kulturförvaltningen ersätter förvaltnings-

chef Annica Henriksson i styrgruppen fr o m den 1december 2014, 

 

att ny styrgrupp utses fr o m 1 januari 2015 och består av ordförande och vice ord-

förande i barn-, utbildning- och kulturnämnden, två representanter från kommun-

styrelsen varav en från oppositionen,  

 

att anta förslag på ny ramtidplan, 

 

att anta tidplan med aktiviteter november – december 2014 förutom 8 december som 

flyttas till 9 december 2014, 

 

att anta förslag till tidplan januari – juni 2015 samt 

 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Gällivare kommun har den 2014-02-17, fattat beslut om att anta 

uppdragsbeskrivningen för en översyn av skolstrukturen. Den skolstruktur som avses är 

främst grundskolestrukturen. Även förskolestrukturen kan komma att påverkas,  
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eftersom förskolor och grundskolor ofta är lokaliserade i samma geografiska område 

och att samverkan mellan förskolan och grundskolan sker på olika sätt. Det kan vara 

både pedagogiskt, organisatoriskt och ekonomiskt. 

 

Arbetet bedrivs i projektform enligt kommunstyrelsens projektstyrningsmodell. 

 

Arbetsmetoden är processorienterad och ställer krav på de medverkandes delaktighet, 

engagemang och ansvarstagande. En kontinuerlig förankring och information genom 

olika kanaler och mötesplatser är en förutsättning för projektets genomförande. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att kommunchef Lennart Johansson ersätter förvaltningschef Annica Henriksson som 

projektägare fr o m den 12 november 2014, 

 

att anta förändrat sammansättning av projektgruppen, 

 

att anta en förändrad sammansättning av projektgruppen, ny grupp består av Karin  

Eriksson förskolechef, Jaana Moberg rektor f-6, Gun-Mari Wikman f-9, Marianne  

Öhman verksamhetsplanerare och Elisabeth Zachrisson projektledare, 

 

att den adjungerade projektgruppen upphör, 

 

att projektledaren sammankallar projektgruppen och vid behov berörda tjänstemän,  

 

att kommunchef Lennart Johansson ersätter förvaltningschef Annica Henriksson i styr-

gruppen fr o m den 12 november 2014, 

 

att ny styrgrupp utses fr o m 1 januari 2015 och består av ordförande och vice ordfö-

rande i barn-, utbildning- och kulturnämnden, två representanter från kommunstyrelsen 

varav en från oppositionen,  

 

att anta förslag på ny ramtidplan, 

 

att anta tidplan med aktiviteter november – december 2014 förutom 8 december som 

flyttas till 9 december 2014, 

 

att anta förslag till tidplan januari – juni 2015 samt 

 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 
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Beslutsunderlag 

1. OH-bilder. 

2. Redovisning av aktiviteter. 

3. Projektplan. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-10 § 185. 

 

Yrkande 

Tommy Nyström (s) yrkar 

 

att t f förvaltningschef barn-, utbildning- och kulturförvaltningen ersätter förvaltnings-

chef Annica Henriksson som projektägare fr o m den 1 december 2014, 

 

att anta förändrat sammansättning av projektgruppen, 

 

att anta en förändrad sammansättning av projektgruppen, ny grupp består av Karin  

Eriksson förskolechef, Jaana Moberg rektor f-6, Gun-Mari Wikman f-9, Marianne  

Öhman verksamhetsplanerare och Elisabeth Zachrisson projektledare, 

 

att den adjungerade projektgruppen upphör, 

 

att projektledaren sammankallar projektgruppen och vid behov berörda tjänstemän,  

 

att t f förvaltningschef barn-, utbildning- och kulturförvaltningen förvaltningschef  

Annica Henriksson i styrgruppen fr o m den 1december 2014, 

 

att ny styrgrupp utses fr o m 1 januari 2015 och består av ordförande och vice ord-

förande i barn-, utbildning- och kulturnämnden, två representanter från kommun-

styrelsen varav en från oppositionen,  

 

att anta förslag på ny ramtidplan, 

 

att anta tidplan med aktiviteter november – december 2014 förutom 8 december som 

flyttas till 9 december 2014, 

 

att anta förslag till tidplan januari – juni 2015 samt 

 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 

Tommy Nyströms förslag.  
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 KS/2014:647 -001 

 

§ 231 

Organisationsutredning - Förutsättningar för samordning av arbetsuppgifter och 

resurser mellan kommunledningskontoret och service- och teknikförvaltningen  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att inte göra någon organisationsförändring utifrån de förslag som läggs fram i  

rapporten, 

 

att eventuella förändringar utifrån föreslagna rationaliseringar genomförs inom  

nuvarande organisationer. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-02 att föreslå kommunfullmäktige att göra om 

larmcentralen till en servicecentral. Vidare beslutade kommunstyrelsen att fortsätta  

utreda möjligheten att slå samman arbetsuppgifter och resurser från service- och teknik-

förvaltningen och kommunledningskontoret. Beslutet preciserade också att utrednings-

direktiv skulle tas fram för utredningen.  

 

Efter detta har kommunfullmäktige 2013-12-16 beslutat att göra om larmcentralen till 

en servicecentral. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2014-03-10 beslutat att anta  

föreslagna direktiv för utredning om "möjligheten att slå samman arbetsuppgifter och 

resurser från service- och teknikförvaltningen och kommunledningskontoret". 

 

PWC har anlitats av Gällivare kommun för att genomföra utredningen och har under 

oktober 2014 levererat rapport utifrån aktuellt uppdrag. 

 

Rapporten presenterar två förslag till lösningar på samordning av arbetsuppgifter och 

resurser mellan aktuella förvaltningar. Förslag ett handlar om att tjänster från växel och 

vaktmästeri flyttas till service- och teknikförvaltningen och att tjänsten posthantering 

köps in. Vidare så handlar förslag ett om att antalet tjänster i nuvarande larmcentral 

minskas från fem till två tjänster. Förslag två handlar om samma förändring för växel 

och vaktmästerifunktionerna samt att tjänsten posthantering köps in. Skillnaden i förslag 

två är att antalet tjänster i nuvarande larmcentral d v s fem tjänster finns kvar. Båda för-

slagen handlar om en organisationsförändring 

  

Bedömning: 
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Efter resonemang mellan kommunchef och aktuella förvaltningschefer är bedömningen 

så, att i dagsläget görs ingen organisationsförändring utifrån de förslag som läggs fram. 

Detta då föreslagna rationaliseringar kan genomföras inom nuvarande organisationer.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslag ett i rapporten innebär en reducering av 3,0 tjänster, det handlar om ca 1,2 mkr 

på årsbasis. 

Förslag två i rapporten innebär ingen reducering av tjänster, alltså inga förändrade  

kostnader. 

Det förslag som preciseras under "förslag till beslut" innebär ej några förändrade  

kostnader. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att inte göra någon organisationsförändring utifrån de förslag som läggs fram i  

rapporten, 

 

att eventuella förändringar utifrån föreslagna rationaliseringar genomförs inom  

nuvarande organisationer. 

 

Beslutsunderlag 

1. Rapport från PWC . 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-10 § 164. 
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 KS/2014:525 -866 

 

§ 232 

Regler för konstnärlig utsmyckning  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att under § 5 Kommunal konstnärlig utsmyckning, stycke 4 ska miljö- och bygg-

nämnden tas bort och kommunstyrelsen läggas till,  

 

att anta upprättat förslag till nytt kommunövergripande styrdokument "Regler för konst-

närlig utsmyckning", 

 

att upphäva tidigare beslut 1970-04-06 § 75 angående "Regler för konstnärlig ut-

smyckning". 

 

Bakgrund 

Vid en översyn av Gällivare kommuns dokumentsamling uppmärksammades behovet 

av en revidering av styrdokumentet Regler för konstnärlig utsmyckning. De nuvarande 

reglerna antogs av kommunfullmäktige 1970-04-06 § 75. Även miljö- och bygg-

nämnden har sett behovet av att anta nya riktlinjer gällande konstnärlig utsmyckning i 

offentliga stadsrum inom detaljplanelagt område inom Gällivare kommun. Miljö- och 

byggnämndens riktlinjer antogs av nämnden 2013-10-24 § 139.  

 

Förslag har upprättats där de nuvarande kommunövergripande riktlinjerna från 1970 

samt miljö- och byggnämndens nyligen framtagna riktlinjer har förts samman i ett och 

samma kommunövergripande dokument.  

 

I dokumentet "Jämförelse" jämförs de två nuvarande dokumenten med förslag på nytt 

gemensamt dokument. I vänstra spalten visas första nuvarande riktlinjer från miljö- och 

byggnämnden och efter det nuvarande kommunövergripande "Regler för konstnärlig 

utsmyckning", se beslutsunderlag 1.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
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att under § 5 Kommunal konstnärlig utsmyckning, stycke 4 ska miljö- och bygg-

nämnden tas bort och kommunstyrelsen läggas till,  

 

att anta upprättat förslag till nytt kommunövergripande styrdokument "Regler för konst-

närlig utsmyckning", 

 

att upphäva tidigare beslut 1970-04-06 § 75 angående "Regler för konstnärlig ut-

smyckning". 

 

Beslutsunderlag 

1. Jämförelse. 

2. Förslag "regler för konstnärlig utsmyckning". 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-10 § 172. 
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 KS/2014:351 -534 

 

§ 233 

Riktlinje för telefoni för anställda inom Gällivare kommun  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättat förslag till revideringar av "Riktlinjer för telefoni för anställda inom 

Gällivare kommun". 

 

Bakgrund 

Riktlinjer för telefoni har reviderats. Behov av förtydliganden angående felanmälan, 

anskaffning, privata samtal under arbetstid och SMS i tjänsten har uppmärksammats och 

förslag till förändringar och förtydliganden har upprättats i samarbete med personal-

enheten, IT-enheten samt driftoperatören. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta upprättat förslag till revideringar av "Riktlinjer för telefoni för anställda inom 

Gällivare kommun". 

 

Beslutsunderlag 

1. Jämförelse. 

2. Förslag till reviderad riktlinje. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-10 § 173. 
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 KS/2014:540 -027  

 

§ 234 

Riktlinjer för fritidsstudier  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta de nya riktlinjerna för bidrag till fritidsstudier, 

 

att tidigare beslut om riktlinjer för fritidsstudier upphävs, 

 

att uppdra till kommunstyrelsen att revidera riktlinjen för fritidsstudier. 

 

Bakgrund 

Mot bakgrund av att kommunens riktlinjer för bidrag till fritidsstudier bedöms vara  

inaktuella finns behov av att revidera dessa.  Skillnaden mellan den gamla och den nya 

riktlinjen är att ytterligare en behovsgrad har lagts till samt att ersättningen har ändrats.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 10 november 2014 § 170 att återremittera 

ärendet och se om det är möjligt att lägga in hela allmänna stycket från gamla rikt-

linjerna till de nya riktlinjerna. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

De tidigare riktlinjerna hade en lägre kostnadsgrad jämfört med de nya, därtill har en 

ytterligare behovsgrad lagts till varför det kan bli ökade ekonomiska kostnader för verk-

samheten. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända 

 

Förslag till beslut 

 

att anta de nya riktlinjerna för bidrag till fritidsstudier, 

 

att tidigare beslut om riktlinjer för fritidsstudier upphävs, 

 

att uppdra till kommunstyrelsen att revidera riktlinjen för fritidsstudier. 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  527 (557) 

 

 2014-11-24  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

Beslutsunderlag 

1. Riktlinjer för bidrag till fritidsstudier. 

2. Förslag nya riktlinjer för bidrag till fritidsstudier. 

3. Kommunstyrelens arbetsutskott 2014-11-10 § 170. 
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 KS/2014:633 -024 

 

§ 235 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta bestämmelser omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL att 

gälla fr o m 2015-01-01, 

 

att utse kommunstyrelsen som pensionsmyndighet, 

 

att under förutsättning att bestämmelserna antas, uppdra till nämnd- och utredning att 

tillsammans med personalenheten revidera arvodesreglemente för Gällivare kommun, 

 

att uppdra till personalenheten att utarbeta riktlinjer för pension och omställningsstöd. 

 

Bakgrund 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har beslutat om en ny modell för omställnings-

stöd och pension för förtroendevalda politiker. Modellen ska kunna användas i kommuner, 

landsting och regioner från och med valen 2014.  

 

Utformningen av bestämmelserna baseras på livsinkomstprincipen och arbetslinjen. Be-

stämmelserna ska underlätta och möjliggöra för en förtroendevald att förena arbetsliv och 

uppdrag och bestämmelserna är därmed anpassade till de pensions- och omställningsavtal 

som gäller för anställda inom kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på 

arbetsmarknaden i övrigt.  

 

OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller 

flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pens-

ionsbestämmelser.  Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-12-31 

eller senare (eller tidigare avgått), även om den förtroendevalda tillträder ett nytt uppdrag 

hos kommun eller region/landsting. För dessa gäller även fortsättningsvis tidigare pensions-

bestämmelser enligt PRF-KL. Bestämmelserna i OPF-KL gäller för förtroendevald som 

fullgör uppdrag hos kommun eller region/landsting på heltid eller betydande del av heltid, 

med sammanlagt minst 40 procent av heltid. Att betydande del anges till 40% är en ut-

tolkning av kommunallagen. 

 

Omställningsbestämmelserna förutsätter aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser 

och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Syftet är att öka möjligheter för personer 

att kunna gå vidare i karriären efter förtroendeuppdrag, vilket följer arbetslinjen. Omställ-

ningsstöd beslutas individuellt och samordnas med andra förvärvsinkomster. 
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Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stor utsträckning pensionsavtalet 

AKAP-KL som gäller för anställda. Ålderspensionsintjänandet baseras på livsinkomst-

principen. Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderpension och sjukpension. I  

bestämmelserna har tillförts ett efterlevandeskydd och familjeskydd. Pensionsgrundande 

inkomst begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet för anställda till 30 inkomstbas-

belopp. I pensionsgrundande inkomst ingår den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdes-

ersättningar och vissa andra ersättningar. För rätt till sjukpension gäller samma regler som 

tidigare, dvs att avgången är en följd av sjuk- eller aktivitetsersättning enligt Social-

försäkringsbalken. Sjukpension gäller endast för förtroendevald med uppdrag på heltid eller 

betydande andel av heltid.  

 

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. För att förenkla 

hanteringen finns inte heller några övergångsbestämmelser. 

 

OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region/landsting. För att 

äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 

 

Det förutsätts att fullmäktige utser en särskild ”pensionsmyndighet” dvs kommunstyrelsen 

eller en nämnd som har till uppgift att tolka och tillämpa pensions- och omställningsbe-

stämmelserna. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 10 november 2014 att lämna ärende öppet 

till kommunstyrelsens sammanträde den 24 november 2014. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Pensionsavgiften för nya förtroendevalda som tillträder uppdrag efter 1 januari 2015 

uppgår till 4,5 % jämfört med 3,5 % i nuvarande pensionsbestämmelser. Omställnings-

stöd är svårberäknat eftersom detta beslutas individuellt. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 

 

Förslag till beslut 

 

att kommunfullmäktige antar bestämmelser omställningsstöd och pension för förtroen-

devalda, OPF-KL att gälla fr o m 2015-01-01, 

 

att kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen som pensionsmyndighet, 

 

att under förutsättning att bestämmelserna antas, uppdra till nämnd- och utredning att 

tillsammans med personalenheten revidera arvodesreglemente för Gällivare kommun, 

 

att uppdra till personalenheten att utarbeta riktlinjer för pension och omställningsstöd. 
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Beslutsunderlag 

1. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 

(OPF-KL). 

2. Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för för-

troendevalda (OPF-KL). 
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 KS/2014:324 -003 

 

§ 236 

Revidering av Arvodesreglementet med förtydligande  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta upprättat förslag till revidering av Arvodesreglemente, bilaga 1 och 3 samt till-

lägg gällande omställningsstöd och pension för förtroendevalda för Gällivare kommun, 

 

att förändringarna gäller från och med 1 januari 2015. 

 

Reservation  

Jeanette Wäppling (v), Stig Eriksson (v), Margareta Henricsson (ns), Gun Isaxon (skp) 

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

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade om nya föreskrifter för partistöd med anledning av  

ändringar i Kommunallagen 2014-02-01. I samband med detta har även Arvodesregle-

mentet för Gällivare kommun setts över. Även bilaga 1 ”Beloppsbilaga” och 3 ”Insyns-

/gruppledararvode fr.o.m. 1 januari 2015” har reviderats på grund av ny mandat-

fördelning i kommunfullmäktige samt ändring av inkomstbasbeloppet (Ibb) från och 

med 1 januari 2015. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-10-13 § 159 att återremittera ärendet 

för fortsatt beredning, att gruppledarna i kommunfullmäktige utses till arbetsgrupp och 

att ärendet beslutas i kommunfullmäktige den 8 december 2014. 

 

Kommunfullmäktiges gruppledare har vid en träff den 21 oktober 2014 gått igenom 

arvodesreglementet samt föreslagit revideringar inför mandatperioden 2015-2018.  

Närvarande var gruppledare från Moderaterna, Socialdemokraterna, Malmfältens väl, 

Norrbottens sjukvårdsparti och Miljöpartiet de gröna. Gruppledarna från Vänsterpartiet 

och Sverigedemokraterna hade meddelat förhinder. Sverigedemokraterna meddelade 

sina synpunkter inför träffen via mail.  

 

Gällande bilaga 1 ”Beloppsbilaga” fanns två uppfattningar angående kommunalråd och 

kommunstyrelsens vice ordförande. Socialdemokraterna anser att det även under  

kommande mandatperiod skall finnas ett kommunalråd, arvoderad med 1,0 Ibb/månad, 

samt en vice ordförande i kommunstyrelsen, arvoderad med 0,8 Ibb/månad. Modera-

terna, Malmfältens väl, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och Sverige 
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demokraterna anser att det borde finnas två kommunalråd som vardera är arvoderade 

med 0,9 Ibb/månad. 

 

Gällande bilaga 3 ”Insyns-/gruppledararvode” anser alla partier som närvarade vid träf-

fen att det behövs ett förtydligande avseende vilka som har rätt till insyns- och grupple-

dararvode samt att alla partiers mandatfördelning och eventuella grundstöd och mandat-

stöd skall redovisas i bilagan. Förslag med förtydligande kan ses i bilaga 3. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 10 november 2014 att lämna ärende öppet 

till kommunstyrelsens sammanträde den 24 november 2014. 

 

Förslag till revidering  

För att undvika missförstånd föreslås ett förtydligande i § 3g. Jämförelsetabellen visar 

endast nuvarande formulering och föreslagen ändring i berörd paragraf samt kommentar 

f). Förslag till ny bilaga 1 och 3 visas i beslutsunderlag 2. 

 

I bilaga 3 har textraden ” Insyns-/grupparvode utgår till det/de parti/er som ej innehar 

något heltidsarvoderat uppdrag” lagts till. 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända.  

 

Förslag till beslut 

Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta upprättat förslag till revidering av Arvodesreglemente, bilaga 1 och 3 för  

Gällivare kommun, 

 

att förändringarna gäller från och med 1 januari 2015. 

 

Beslutsunderlag 

1. Jämförelsedokument. 

2. Förslag bilaga 1 och 3. 

3. Förslag till nytt Arvodesreglemente inklusive bilagor. 

4. Tillägg till revidering av Arvodesreglemente med förtydligande. 
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Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att anta upprättat förslag till revidering av Arvodesreglemente, bilaga 1 och 3 samt  

tillägg gällande omställningsstöd och pension för förtroendevalda för Gällivare  

kommun, 

 

att förändringarna gäller från och med 1 januari 2015. 

 

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Margareta Henricsson (ns) Gun 

Isaxon (skp) och Lars Alriksson (m) 

 

att i bilaga 1.f  ändra till kommunalråd/ordförande 0,9, kommunalråd/vice ordförande 

0,9, 

 

att anta upprättat förslag till revidering av Arvodesreglemente, bilaga 1 och 3 samt  

tillägg gällande omställningsstöd och pension för förtroendevalda för Gällivare kom-

mun, 

 

att bilaga 5, 8d, tredje att-satsen ska vara 4,5 %, 

 

att förändringarna gäller från och med 1 januari 2015. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Jeanette Wäppling m fl förslag till  

beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-

styrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Jeanette Wäppling m fl 

förslag.  
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 KS/2014:463 -106  

 

§ 237 

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet 

2013  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna. 

 

Jäv  

Tommy Nyström (s) och Lars Alriksson (m) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

 

Bakgrund 

En ny kollektivtrafiklag trädde i kraft den 1 januari 2012 och en regional kollektivtra-

fikmyndighet för Norrbottens län bildades som svarar för de uppgifter som enligt lag 

eller författning åläggs regionala kollektivtrafikmyndigheter. Myndigheten är organise-

rad i form av ett kommunalförbund med landstinget och länets samtliga kommuner.  

 

Enligt förbundsordningen ska revisorerna granska förbundets verksamhet och lämna en 

revisionsberättelse till varje medlems fullmäktige, som beslutar om ansvarsfrihet. 

 

Revisorerna har skickat ut revisionsberättelse och granskningsrapporter till medlems 

kommunernas/landstingets fullmäktige. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäk-

tige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.  

 

I årsredovisningen för 2013 finns även redovisning över Norrtåg AB och AB Transito, 

som Norrbottens läns landsting ansvarig för. 

   

Ekonomiska konsekvenser 

Inga negativa kosekvenser. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna. 
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Beslutsunderlag 

1. Missiv, Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet, 2014-08-22.  

2. Årsredovisning RKM 2013 . 

3. Revisionsberättelse och granskning RKM 2013 . 

4. Granskningsrapport Länstrafiken i Norrbotten AB 2013. 

5. Granskningsrapport i Norrtåg AB 2013. 

6. Granskningsrapport Transitio AB 2013.  

7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-10 § 174. 
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 KS/2014:264 -041 

 

§ 238 

Lapplands kommunalförbund, delårsrapport år 2014  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna Lapplands kommunalförbunds delårsrapport 2014-06-30. 

 

Bakgrund 

Sammanfattningsvis har Lapplands kommunalförbund (LKF) en god måluppfyllelse på 

verksamhetsmålen. Antigen är målen redan uppfyllda eller är på väg att uppfyllas under 

andra halvåret.  

 

Förbundet uppvisar som väntat ett negativt delårsresultat vilket årligen påverkas av  

ferielöneskulden, men totalt sett ligger utfallet 675 tkr bättre än den periodiserade  

budgeten. Prognosen tyder på att LKF kommer att få ett positivt årsresultat på 500 tkr. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna Lapplands kommunalförbunds delårsrapport 2014-06-30. 

 

Beslutsunderlag 

1. Lapplands kommunalförbunds direktion 2014-10-03 § 53. 

2. Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2014-06-30. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-10 § 176. 
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 KS/2014:308 -003  

 

§ 239 

Revidering service- och tekniknämndens reglemente  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta upprättat förslag för service- och tekniknämnden, 

 

att det nya reglementet gäller från och med 1 januari 2015. 

 

Bakgrund 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-28 § 97 var service- och tekniknämndens 

reglemente uppe för beslut. Förslag om nytt reglemente grundade sig på förtydliganden 

angående nämndens uppdrag samt en allmän översyn med redaktionella förändringar.  

 

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen för att förslag till revidering av regle-

menten skall upprättas av nämnd- och utredningsenheten.  

 

Nytt förslag till reglemente för service- och tekniknämnden är upprättat. Förändringar 

som föreslås är både redaktionella och grundar sig på tidigare fattade beslut.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 10 november 2014 att lämna ärendet öppet 

till kommunstyrelsen 24 november 2014. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända.  

 

Förslag till beslut 

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta upprättat förslag för service- och tekniknämnden, 

 

att det nya reglementet gäller från och med 1 januari 2015. 

Beslutsunderlag 

1. Jämförelse. 

2. Förslag till reglemente. 

3. Service- och tekniknämnden 2014-11-04 § 123. 
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KS/2014:501 -003 

 

§ 240 

Revidering miljö- och byggnämndens reglemente  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta upprättat förslag till reglemente för miljö- och byggnämnden, 

 

att det nya reglementet gäller från och med 1 januari 2015. 

 

Bakgrund 

Med anledning av förändringar i Plan- och bygglag (PBL) (2010:900) har förslag till 

nytt reglemente för miljö- och byggnämnden upprättats. I samband med detta har även 

redaktionella ändringar genomförts.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 10 november 2014 att lämna ärendet öppet 

till kommunstyrelsen 24 november 2014. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige  

 

att ärendet återremitteras på grund av att analys saknas beträffande konsekvenserna av 

lagda förslag. 

  

Beslutsunderlag 

1. Jämförelse 

2. Förslag till reglemente. 

3. Miljö- och byggnämnden 2014-10-30 § 73. 

 

Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att anta upprättat förslag till reglemente för miljö- och byggnämnden, 
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att det nya reglementet gäller från och med 1 januari 2015. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommun-

fullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.  
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 KS/2014:483 -003 

 

§ 241 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta föreslagna revideringar av kommunstyrelsens reglemente, 

 

att införa att  kommunstyrelsen är pensionsmyndighet, 

 

att förändringarna gäller från 1 januari 2015. 

 

Reservation 

Jeanette Wäppling v), Stig Eriksson (v), Margaret Henricsson (ns), Gun Isaxon (skp) 

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

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-25 § 84 att komplettera kommunstyrelsens  

reglemente med två meningar, se beslutsunderlag 1. Revidering av kommunstyrelsens 

reglemente har även gjorts utifrån kommande lagförändringar i Plan- och bygglag 

(2010:900) som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015.  

 

Mindre redaktionella förändringar är föreslagna utifrån andra lagrum samt gällande  

reglementen och uppdragsbeskrivningar i kommunen, se beslutsunderlag 2. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 10 november 2014 att lämna ärendet öppet 

till kommunstyrelsen 24 november 2014. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta föreslagna revideringar av kommunstyrelsens reglemente, 

 

att förändringarna gäller från 1 januari 2015. 
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Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-08-25 § 84. 

2. Jämförelse. 

3. Förslag till nytt reglemente. 

 

Yrkande 

Jeanette Wäppling v) yrkar med instämmande av Margaret Henricsson (ns), Gun Isaxon 

(skp) och Lars Alriksson (m) 

 

att införa att kommunstyrelsen är pensionsmyndighet, 

 

att under § 6, första och andra meningen ska stå ”Sedan val av kommunstyrelsen skett, 

utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter två kommunalråd. Kommunstyrel-

sens ordförande och vice ordförande ska vara kommunalråd.  

 

att under § 7, första stycket ska ordförande tas bort och det ska stå kommunstyrelsens 

ordförande och vice ordförande. 

 

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att anta föreslagna revideringar av kommunstyrelsens reglemente, 

 

att införa att kommunstyrelsen är pensionsmyndighet, 

 

att förändringarna gäller från 1 januari 2015. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Jeanette Wäppling m fl förslag mot Birgitta Larssons förslag till  

beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-

styrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons  

förslag.  
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 KS/2014:627 -106 

 

§ 242 

Förslag till revidering av Lapplands kommunalförbunds förbundsordning  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna förslag till förändringar i förbundsordningen för Lapplands kommunal-

förbund. 

 

Bakgrund 

Direktionen för Lapplands kommunalförbund (LKF) beslutade 2014-10-03 § 59  

angående ny ledningsorganisation för LKF. Som en del i det beslutet föreslår direk-

tionen medlemskommunerna att godkänna förslag till förändringar i förbundsordningen. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna förslag till förändringar i förbundsordningen för Lapplands kommunal-

förbund. 

 

Beslutsunderlag 

1. LKF direktions protokollsutdrag 2014-10-03 § 59. 

2. Förslag till förändringar i förbundsordningen. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-10 § 180. 
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KS/2014:655 -041  

 

§ 243 

Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att taxa för tillfällig förvaring föreslås till 50 kr/dygn, 

 

att taxan delegeras för beslut till service- och tekniknämnden fr.o.m. år 2016. 

 

Bakgrund 

Det är skillnad på skrotbilar och på andra övergivna bilar. Dessutom gäller olika regler 

för olika sorters mark, som t.ex. statligt vägområde, kommunala gator och vanlig privat 

mark. Beroende på situationen är det antingen kommunen, vägverket eller polisen som 

kan bestämma att en bil ska flyttas. 

 

Bilar som är felparkerade, område där det råder parkeringsförbud, får flyttas efter sju 

dygn. Mer tungrott blir det om bilen har lämnats på helt vanlig privat mark. Då kan den 

inte flyttas förrän det har gått sju dygn från det att markägaren har underrättat bilens 

ägare om att bilen inte får vara parkerad på platsen. 

 

Går det inte att få tag på ägaren får bilen inte flyttas förrän tidigast en månad efter det 

att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren. Det är markägare som 

måste kunna visa antingen att bilens ägare är underrättad eller att det har påbörjat försök 

till underrättelse. Rör det sig däremot om en skrotbil ("fordonsvrak") behöver bilens 

ägare inte underrättas innan bilen flyttas och skrotas. Ett fordonsvrak är ett fordon som 

med hänsyn till sitt skick, hur länge det har stått på samma plats eller andra omständig-

heter måste anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde. 

 

Vem betalar kostnaderna för flytt, förvaring destruktion osv? Som huvudregel är detta 

bilägarens ansvar. Går det inte att få ägaren att betala hamnar slutnotan antingen hos 

kommunen eller hos markägaren själv. Kommunen står i sådana fall för att flytta och 

skrota fordonsvrak. Är bilen inte ett vrak är det den som har begärt flyttning som själv 

kan bli tvungen att stå för kostnaderna. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Under hösten 2014 har förvaltningen haft en aktiv annonsering i kometen för att minska 

antalet fordonsvrak som finns på parkeringar och enskilda fastighetsägares tomter. I 

annonsen har Service och teknik förvaltningen åtagit sig att hjälpa till med bort-

forslingen. Arbetet har gett ett gott resultat. Att aktivt arbeta med Lag (1982:129) om  
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flyttning av fordon i vissa fall, och förordningen (1982:198) flyttning av fordon i vissa 

fall innebär kostnader oavsett om många fordonsägare kommer att betala sin del av 

kostnaden för tranporteringen eller inte eftersom det alltid uppkommer oförutsedda 

kostnader där vi inte får fram chassinummer, registreringsnummer, ägaren hittas inte 

eller att ägaren inte har någon inkomst. Fordonsägaren ersättningsskyldighet bestäms 

särskilt för var och en av följande åtgärder. 

 

- Transport av fordonet 

- Förvaring av fordonsvrak i avvaktan på att det undanskaffas (schablontaxa per dygn) 

- Skrotning eller undanskaffande på annat sätt av fordonsvrak 

- Förvaring och tillsyn av fordonet på särskild uppställningsplats (schablontaxa per 

dygn) 

- Värdering av fordonet (endast då särskild värderingsman anlitas) 

- Kungörelse om flyttning av fordonet. (Endast vid kungörelse i tidning) 

 

Att transportera fordonsvrak kostar ca 700 kr per fordon i tätorten och cirka dubbelt så 

mycket på landsbygden om man inte hittar ett sätt att samordna transporten, för fordon 

som ska tillfälligt flyttas eller förvaras tillkommer kostnaderna för uppställningsplatsen. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Att ta bort alla övergivna fordonsvrak som finns utspridda på parkeringar, vägar och 

privat mark bör vara positivt för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att taxa för tillfällig förvaring föreslås till 50 kr/dygn, 

 

att taxan delegeras för beslut till service- och tekniknämnden fr.o.m. år 2016. 

 

Beslutsunderlag 

1. Utredning. 

2. Rutiner för omhändertagande. 

3. Fordonsanmälan Transportstyrelsen. 

4. Protokoll alternativ 1. 

5. Protokoll alternativ 2. 

6. Uppmaning att flytta fordon, meddelande om fordonsflyttning. 

7. Lathund rutiner. 

8. Förslag taxa. 

9. Service- och tekniknämnden 2014-11-04 § 124. 

10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-10 § 181. 
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 KS/2014:665 -041 

 

§ 244 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2015-2018  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att annons om uppgift och tid för kommunfullmäktiges sammanträden under 2015-2018 

ska införas i Norrländska Socialdemokraterna (NSD) och Norrbottens Kuriren, 

 

att kommunfullmäktiges kungörelse i sin helhet ska införas under Gällivare kommuns 

sidor i Kometen, samt på kommunens hemsida www.gallivare.se. 

 

Bakgrund 

Enligt kommunallagen 5 kap § 10 ska kommunfullmäktiges besluta om i vilka orts-

tidningar kommunfullmäktiges annons ska införas. 

 

Förslag till beslut 

Nämnd- och utredningsenheten förslår komunfullmäktige besluta 

 

att annons om uppgift och tid för kommunfullmäktiges sammanträden under 2015-2018 

ska införas i Norrländska Socialdemokraterna (NSD) och Norrbottens Kuriren, 

 

att kommunfullmäktiges kungörelse i sin helhet ska införas under Gällivare kommuns 

sidor i Kometen, samt på kommunens hemsida www.gallivare.se. 
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 KS/2014:12 -019 

 

§ 245 

Ärendeuppföljning  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga ärendeuppföljningslistan till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Ärendet tas upp som en stående punkt på dagordningen. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ärendeuppföljningslista 2014. 
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 KS/2014:59 -612 

 

§ 246 

Motion av Lena Lindberg (s) och Johannes Sundelin (s) - Kvalitetssäkring av  

byggprogrammet på Välkommaskolan  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen då ansvarsfrågan gällande gymnasieverksamheten vid Välkomma-

skolan åligger Lapplands kommunalförbund. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-19 § 77 att återremittera motionen angående 

kvalitetssäkring av byggprogrammet på Välkommaskolan för vidare utredning.  

 

Välkommaskolan är organisatoriskt underställd Lapplands kommunalförbund (LKF) 

som är ett samverkansorgan mellan Gällivare, Kiruna, Jokkmokk och Pajala kommuner. 

Ett kommunalförbund är en offentligrättslig juridisk person, precis som en primär-

kommun, och har egen rättskapacitet samt är fristående i förhållande till sina medlems-

kommuner. Därmed ligger ansvaret för gymnasieskolan utanför Gällivare kommuns 

beslutsområde. Genom att ha ingått i samverkansformen kommunalförbund så har  

Gällivare kommun överlåtit vården av den kommunala angelägenheten till förbundet. 

Därför kan inte Gällivare kommunfullmäktige besluta om angelägenheter för gymnasie-

skolan utan ärenden kopplade till gymnasieskolan, dess utformning och verksamhetsin-

riktningar måste lyftas i gymnasienämnden eller i direktionen för LKF. Frågor rörande 

kvalitetssäkring av gymnasieprogram måste lyftas till rätt instans som har mandat att 

utreda och fatta beslut i frågan. 

 

Förhållandet mellan Gällivare kommun och LKF måste vidare ses som ett förhållande 

mellan vilka två kommuner som helst. Gällivare kommun kan inte göra någon skillnad 

på LKF och de frågor som rör gymnasieskolan enbart för att skolan fysiskt är belägen i 

Gällivare kommun. De slutsatser som kan dras är att oavsett om det är kommunen eller 

LKF som skulle försälja de föreslagna småhusen, så strider det antingen mot rådande 

förbundsordning eller mot den kommunala kompetensen, se vidare resonemang i ut-

redningen. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 

Då verksamheten inom Välkommaskolan inte ligger inom Gällivare kommuns ansvars-

område kan inte konsekvenserna för barn och unga tas i beaktande. En kvalitetssäkring 

av bygg- och anläggningsprogrammet vid Välkommaskolan är givetvis av stor betydelse 

för de elever som studerar vid programmet.  

 

Motionen har även skickats på remiss till Ungdomsrådet för att inhämta yttrande  

angående hur Ungdomsrådet ställer sig till förslagen i motionen. Ungdomsrådet anser 

att motionen är bra förslagen möjliggör för eleverna att säkerställa sig den praktiska och 

specifika erfarenheten arbetsmarknaden efterfrågar. Även om ansvaret för gymnasie-

verksamheten inte faller under Gällivare kommun, så tillför yttrandet en viktig aspekt 

att ta vara på om LKF väljer att arbeta vidare med och ta ställning till motionärernas 

förslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen då ansvarsfrågan gällande gymnasieverksamheten vid Välkomma-

skolan åligger Lapplands kommunalförbund. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion. 

2. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2014-05-19 § 77. 

3. Utredning. 

4. LKF förbundsordning. 

5. Yttrande Ungdomsrådet. 

6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-10 § 182. 
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 KS/2014:467 -730 

 

§ 247 

Motion av Margareta Henricsson (ns) och Bernt Nordgren (ns) - Upprättande av ett 

nytt handikappolitiskt program för Gällivare kommun mandatperioden 2015-2018  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen med hänvisning till att arbetet med funktionshinderfrågor har förts in 

i den folkhälsopolitiska planen 2013-2018 i syfte att ge det folkhälsopolitiska arbetet ett 

helhetsperspektiv samt tydliggöra målsättningarna, kvalitetssäkra arbetet och systema-

tiskt följa upp och granska arbetet med funktionshinderfrågor. 

 

Reservation  

Margareta Henricsson (ns), Stig Eriksson (v), Jeanette Wäppling (v), Gun Isaxon (skp) 

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

 

Bakgrund 

Norrbottens sjukvårdsparti har 2014-08-25 inkommit med en motion. Partiet föreslår att 

uppdra åt kommunstyrelsen att ge direktiv angående upprättandet av ett nytt handikap-

politiskt program, tillika styrdokument för Gällivare kommun mandatperioden 2015-

2018, där "Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning" ligger 

till grund.  

 

FN konventionen "Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning" 

och dess tilläggsprotokoll ratificerades av Sverige i december 2008 och sedan 14 januari 

2009 är Sverige bunden att följa det som står i konventionen. Sverige har i detta fall valt 

att transformera konventionen, det vill säga att konventionen genomförs helt eller delvis 

i lagtext. Inför ratificeringen av konventionen prövades hur väl den svenska lagstift-

ningen överensstämde med konventionen och regeringen kunde i propositionen 

2008/08:29 "Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning" konstatera 

att ratificeringen inte föranledde några förändringar i gällande lagstiftning. Kon-

ventionen är därmed förenlig med svensk lagstiftning vilken Gällivare kommun följer i 

sitt arbete med funktionshinderfrågor. 

 

Gällivare kommuns "Program för funktionshinderfrågor" för perioden 2009-07-01 – 

2012-06-30 antogs av Kommunfullmäktige 2009-06-08 § 73. En uppföljning genom-

fördes 2010 och Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-26 § 57 att med godkännande 

lägga uppföljningen till handlingarna. Efter att programmet löpt ut har arbetet med 

funktionshinderfrågor fortsatt genom att perspektivet inkluderats i den folkhälso-

politiska planen 2013-2018 (KF 2012-12-17 § 166). Genom begreppet mångfald i mål 
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område 1 "ett hälsofrämjande helhetsperspektiv och stödjande miljöer" skall funktions-

hinderfrågor inkluderas i det kommunövergripande folkhälsoarbetet.  

 

Kommunens arbete med funktionshinderfrågorna är inkluderad i det kommunöver-

gripande folkhälsoarbetet. Kommunen har idag en folkhälsostrateg och en handikapp-

konsulent. Perspektivet funktionshinder är prioriterat och det finns en specifik funktion 

inom kommunen som strategiskt ska arbeta med dessa frågor. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga tillkommande då arbetet redan bedrivs inom ramen för handikappkonsulentens 

strategiska arbete. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen med hänvisning till att arbetet med funktionshinderfrågor har förts in 

i den folkhälsopolitiska planen 2013-2018 i syfte att ge det folkhälsopolitiska arbetet ett 

helhetsperspektiv samt tydliggöra målsättningarna, kvalitetssäkra arbetet och systema-

tiskt följa upp och granska arbetet med funktionshinderfrågor. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion. 

2. Folkhälsopolitisk plan 2013-2018. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-10 § 183. 

 

Yrkande 

Margareta Henricsson (ns) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v), Gun 

Isaxon (skp) och Lars Alriksson (m)  

 

att bifalla motionen. 

 

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att avslå motionen med hänvisning till att arbetet med funktionshinderfrågor har förts in 

i den folkhälsopolitiska planen 2013-2018 i syfte att ge det folkhälsopolitiska arbetet ett 

helhetsperspektiv samt tydliggöra målsättningarna, kvalitetssäkra arbetet och systema-

tiskt följa upp och granska arbetet med funktionshinderfrågor. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer Margareta Henricsson m fl förslag mot Birgitta Larssons förslag till 

beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-

styrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons för-

slag.  
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 KS/2014:468 -730 

 

§ 248 

Motion av Margareta Henricsson (ns) och Bernt Nordgren (ns) - Gällivare kom-

muns antagande och spridning av "Konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning"  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå första att-satsen med hänvisning till att Gällivare kommun som organisation 

och arbetsgivare har en skyldighet att följa de av svenska staten ratificerade konven-

tioner, så som "Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning", 

svensk lagstiftning samt att spridningen av konventionens grundtanke i dagsläget redan 

sker genom kommunens styrmodell, 

 

att avslå andra att-satsen med hänvisning till att anställda inom Gällivare kommun  

arbetar efter de av Kommunfullmäktige uppsatta målen och därigenom har ett indivi-

duellt ansvar som arbetstagare att hålla sig uppdaterad om kommunens målbild och  

rådande lagstiftning samt att genom integrerandet av funktionshinderfrågorna i styr-

modellen anses tillgänglighetsarbetet vara prioriterat inom kommunens verksamheter, 

 

att avslå tredje att-satsen då den i dagsläget redan är implementerad genom Rådet för 

funktionshinderfrågors roll i förhållande till kommunstyrelsen, nämnder och de funk-

tionshindrades intresseorganisationer.  

 

Reservation  

Margareta Henricsson (ns), Jeanette Wäppling (v), Stig Eriksson (v), Lars Alriksson (m) 

och Gun Isaxon (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 

 

Bakgrund 

Norrbottens sjukvårdsparti har 2014-08-25 inkommit med en motion angående an-

tagande och spridning av "Konventionen om rättigheter för personer med funktions-

nedsättning". 

 

Sverige är sedan 14 januari 2009 bunden att följa FN konventionen "Konventionen om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning". Konventionstexten är prövad 

gentemot svensk lagstiftning och enligt regeringens proposition 2008/08:29 "Mänskliga 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning" föranledde ratificeringen av konven-

tionen inga förändringar i gällande lagstiftning. Gällivare kommun är genom svenska 

statens ratificering samt gällande svensk lagstiftning tvingad att följa ratificerade  
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konventioner, så även " Konventionen om rättigheter för personer med funktionsned-

sättning". 

 

Arbetet med funktionshinderfrågor inom Gällivare kommun bedrivs genom handikapp-

konsulenten, Rådet för funktionshinderfrågor samt genom att funktionshinderfrågorna 

inkluderats i kommunens styrmodell. Genom styrmodellen och styrkorten bryts de 

kommunövergripande målen ner till nämndernas styrkort samt handlingsplaner.  

Kommunfullmäktiges mål skall genomsyra hela den kommunala verksamheten och det 

arbete som bedrivs på daglig basis. Då varje enhet upprättar egna handlingsplaner inför 

varje år, i grunden baserade på de målsättningar Kommunfullmäktige beslutat om,  

arbetar de anställda inom Gällivare kommun gemensamt och systematiskt utifrån  

respektive handlingsplan för att uppfylla uppsatta mål, då även de gällande funktions-

hinderfrågor.  

 

Då anställda och medborgare inom Gällivare kommun har till skyldighet att följa svensk 

lagstiftning, och därmed de lagrum som kan härledas till "Konventionen om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning", är det varje individs skyldighet att agera i  

enlighet med konventionens anda. Gällivare kommun som organisation är skyldig att 

följa lagstiftningen vid arbetet med kommunens övergripande målsättningar samt att de 

anställda inom organisationen har en individuell skyldighet att upplysa sig om vilka 

målsättningar och prioriteringar kommunfullmäktige fattat beslut om. Det leder det till 

att spridningen av konventionen i dagsläget sker på ett naturligt sätt genom rådande 

lagstiftning samt arbetet med kommunens interna styrmodell. 

 

Arbetet med att inkludera funktionshindersfrågorna i styrmodellen medför att arbetet 

blir kvalitetssäkrat men det visar även att funktionshindersperspektivet är en prioriterad 

angelägenhet för Gällivare kommun. På daglig basis är det handikappkonsulenten som 

tillsammans med Rådet för funktionshinderfrågor arbetar med funktionshindersfrågorna. 

Rådet för funktionshinderfrågors ställning inom den kommunala organisationen regleras 

genom dess uppdragsbeskrivning. I uppdragsbeskrivningen står följande skrivet:  

"Rådet är ett samråds- och referensorgan knutet till kommunstyrelsen. Rådet är ett  

informations-, rådgivnings- och remissorgan mellan företrädare för de funktions-

hindrades organisationer och kommunens styrelse och nämnder." 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 10 november 2014 § 184 att lämna ärendet 

öppet till kommunstyrelsen 24 september 2014. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
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Förslag till beslut 

Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå första att-satsen med hänvisning till att Gällivare kommun som organisation 

och arbetsgivare har en skyldighet att följa de av svenska staten ratificerade konven-

tioner, så som "Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning", 

svensk lagstiftning samt att spridningen av konventionens grundtanke i dagsläget redan 

sker genom kommunens styrmodell, 

 

att avslå andra att-satsen med hänvisning till att anställda inom Gällivare kommun  

arbetar efter de av Kommunfullmäktige uppsatta målen och därigenom har ett individu-

ellt ansvar som arbetstagare att hålla sig uppdaterad om kommunens målbild och  

rådande lagstiftning samt att genom integrerandet av funktionshinderfrågorna i styrmo-

dellen anses tillgänglighetsarbetet vara prioriterat inom kommunens verksamheter, 

 

att avslå tredje att-satsen då den i dagsläget redan är implementerad genom Rådet för 

funktionshinderfrågors roll i förhållande till kommunstyrelsen, nämnder och de funk-

tionshindrades intresseorganisationer.  

 

Beslutsunderlag 

1. Motion. 

2. Dokumentet "God tillgänglighet". 

3. Uppdragsbeskrivning för Rådet för funktionshinderfrågor. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-10 § 184. 

 

Yrkande 

Margareta Henricsson (ns) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m), Jeanette 

Wäppling (v) och Gun Isaxon (skp) 

 

att bifalla två första att-satserna i motionen, 

 

att tredje att-satsen är besvarad, då den i dagsläget redan är implementerad genom Rådet 

för funktionshinderfrågors roll i förhållande till kommunstyrelsen, nämnder och de 

funktionshindrades intresseorganisationer.  

 

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att avslå första att-satsen med hänvisning till att Gällivare kommun som organisation 

och arbetsgivare har en skyldighet att följa de av svenska staten ratificerade konven-

tioner, så som "Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning", 

svensk lagstiftning samt att spridningen av konventionens grundtanke i dagsläget redan 

sker genom kommunens styrmodell, 
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att avslå andra att-satsen med hänvisning till att anställda inom Gällivare kommun  

arbetar efter de av Kommunfullmäktige uppsatta målen och därigenom har ett individu-

ellt ansvar som arbetstagare att hålla sig uppdaterad om kommunens målbild och  

rådande lagstiftning samt att genom integrerandet av funktionshinderfrågorna i styr-

modellen anses tillgänglighetsarbetet vara prioriterat inom kommunens verksamheter, 

 

att avslå tredje att-satsen då den i dagsläget redan är implementerad genom Rådet för 

funktionshinderfrågors roll i förhållande till kommunstyrelsen, nämnder och de funk-

tionshindrades intresseorganisationer.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Margareta Henricsson m fl förslag mot Birgitta Larssons förslag till 

beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-

styrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons för-

slag.  
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 KS/2014:62 -828 

 

§ 249 

Motion av Tomas Nilsson (s) och Ulf Normark (s) - Boulebana  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att frågan gällande en ny boulebana hänskjuts till budgetberedningen i samband med 

samhällsplaneringen, 

 

att frågan gällande upprustning av befintlig boulebana hänskjuts till service- och teknik-

förvaltningen, då det är en verksamhetsfråga, 

 

att motionen därmed anses besvarad. 

 

Bakgrund 

En boulebanan är en bra social samlingsplats för människor av olika åldrar, funktions-

hindrade, nyinflyttade med flera att mötas på. Gällivare kommun kommer att tillfälligt 

rusta upp befintlig boulebana vid Grönskolan och i samband med samhällsomvand-

lingen avser kommunen att se över möjligheterna att anlägga en ny boulebanan som är 

godkänd för tävlingsverksamhet. 

 

Service- och teknikämnen har i sitt yttrande (protokoll 2014-09-09 § 100) angett att 

ärendet hänskjuts till budgetberedningen och budgetprocessen 2016-2018 med beak-

tande av samhällsomvandlingen och centrumplanen. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Såväl upprustning av befintlig boulebana som anläggning av ny boulebanan får  

ekonomiska konsekvenser i såväl anläggningsskedet som vid den efterkommande  

driften.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Upprustning av befintlig boulebana, likväl som anläggning av ny boulebanan bedöms få 

positiva konsekvenser för alla åldersgrupper. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att frågan gällande en ny boulebana hänskjuts till budgetberedningen i samband med 

samhällsplaneringen, 
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att frågan gällande upprustning av befintlig boulebana hänskjuts till service- och teknik-

förvaltningen, då det är en verksamhetsfråga, 

 

att motionen därmed anses besvarad. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion. 

2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskotts protokoll 2014-06-03 § 55. 

3. Service- och tekniknämndens protokoll 2014-09-09 § 100. 

4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-11-06 § 97. 

 

 

 


