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KS/2014:8 -042
§ 17
Budgetuppföljning
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp
information angående budgetuppföljning.
Theresa Savonen, VD Gällivare Energi AB redovisade ekonomisk rapport för januari
2014 för Gällivare Energi AB. Revideringen av utsläppsrätter är inte klar. Gällande
omsättning av lån 2014 är de flesta tillsvidare. Nyupplåning investeringsbudget 2014
motsvarar avskrivningarna.
För Gällivare Energis ABs investeringar 2014 finns en budget på totalt 18,5 mkr.
Osäkerhet finns gällande ekonomi för investeringen i Repisvaara och Andra sidan.
Gällivare Energi AB kommer att få en påverkan/bortfall på ca 20 % av totala fjärrvärmelasten pga samhällsomvandlingen.
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§ 18
Information
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut samt
att lägga delgivningarna till handlingarna.
Bakgrund
Delgivningar
1.
Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär;
2013:60 –Ändringar i folkbokföringslagen (1991:481)
2014:1- Cirkulärhantering år 2014 samt abonnemang på cirkulär år 2014 och
cirkulärförteckning år 2013
2014:3 – Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna VT 2014 och läsåren
2014/15, 2015/16 och 2016/17
2.
KS 2014:72
047
Skolverket har den 13 januari 2014 beslutat angående statsbidrag för karriärtjänster
januari – juni 2014.
3.
KS 2014:79
142
Länsstyrelsen Norrbotten har den 16 januari 2014 inkommit med bygdemedelssaldo per
den 31 december 2013 för Gällivare kommun.
4.
KS 2014:56
047
Statistiska centralbyrån har den 20 december 2013 inkommit med uppgifter angående
kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2014.
5.
KS 2014:55
047
Statistiska centralbyrån har den 20 december 2013 inkommit med resultat angående
statsbidrag för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, bidragsåret 2014.
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6.
KS 2014:101
047
Boverket har den 29 januari 2014 inkommit med information angående möjligheter att
söka stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter.
7.
KS 2014:8
042
Uppföljning av kommunens verksamhet 1306, ”Till kommunstyrelsens förfogande”.
8.
KS 2014:54
169
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har den 19 december 2013
inkommit med åtgärdsförslag avseende ”Kommunal ledningsplats”, förslag till tekniska
åtgärder för säker kommunal ledningsförmåga i Gällivare kommun. Detta efter MSB:s
tidigare inventering.
9.
KS 2010:388
430
Lantbrukarnas Riksförbund, Norrbotten och Västerbotten har den 23 januari 2014
inkommit med slutrapport av projektet Grön Framtidsgård, etapp 2.
10.
KS 2014:57
106
Leader Polaris har den 8 januari 2014 inkommit med en nulägesrapport.
11.
KS 2014:83
625
Ungdomsrådet har den 20 januari 2014 inkommit med en skrivelse om ungdomars
psykiska ohälsa i kommunen.
12.
KS 2013:22
106
Folkhälsorådet har inkommit med protokoll från den 12 december 2013.
13.
KS 2013.21
107
Lapplands kommunalförbund har inkommit med protokoll från den 19 december 2013.
Anmälningar
1.
KS 2013:614
026
Kommunstyrelsens ordförande har den 21 januari 2014 yttrat sig i mål 14-14, Bror
Wennström, Gällivare kommun angående laglighetsprövning enligt kommunallagen
avseende ej behandlad interpellation i kommunfullmäktige.
1.
KS 2014:42
702
Alkoholhandläggare har den 13 januari 2014 beslutat angående tillstånd enligt 8 kap 2 §
alkohollagen (2010:1622) avseende servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap för Rebeckalogen nr 59 Lapponica.
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2.
KS 2014:42
702
Alkoholhandläggare har den 13 januari 2014 beslutat angående tillstånd enligt 8 kap 2 §
alkohollagen (2010:1622) avseende servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap för Birgitta Logen Epona c/o Gunilla Ågren.
3.
KS 2014:42
702
Alkoholhandläggare har den 29 januari 2014 beslutat angående tillstånd enligt 8 kap 2 §
alkohollagen (2010:1622) avseende servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap för Sole Adventure & Event AB.
5.
Protokoll har inkommit:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-30.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03.
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-01-30.
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KS/2014:132 -005
§ 19
Information angående datahaveri
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Kommunchef Lennart Johansson informerar om driftstörningar som startade under lördagen. Då driftstörningar gäller e-post och webplats så har information gått ut att man
kan nå kommunen direkt via e-post på post.gallivare@gmail.com under avbrottet.
It-systemen startas upp i en viss prioriteringsordning vilket innebär vissa störningar för
verksamheten. De system som kommer att prioriteras i första hand är bland annat socialtjänstens, skolsköterskornas, vikariatanskaffning och lönesystem. Förhoppningsvis är
felet avhjälpt till på tisdag den 18 februari 2014. Krismöte har skett under morgonen
idag med förvaltningscheferna, informationschef, säkerhetssamordnaren, IT-chef m fl.
Förvaltningscheferna får föra ner informationen analogt, fax mm i sina organisationer.
Säkerhetssamordnare har i uppdrag att komma med en rapport till kommunstyrelsen
angående datahaveriet.
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KS/2014:10 -101
§ 20
Information angående Malmberget
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp
information angående Malmberget.
Kommunchef Lennart Johansson informerade;
- Repisvaara
- Samarbetsavtalet med LKAB, beslutet är överklagat
- Huvudmannaskap, träffa avtal med LKAB om ersättning för drift- och underhåll av
gator och va.
- Kommunen är byggherre för ersättningsbyggnader
- Förhandlingar pågår med LKAB gällande ersättningsmodeller verksamhetslokaler och
bostadsbyggande.
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KS/2014:11 -101
§ 21
Information från de kommunala råden
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp information från de kommunala råden.
Tomas Junkka (s) redovisade från Kommunala pensionärsrådets sammanträde
21 januari 2014. Där togs det upp bl a tre stora frågor; Hur går biståndsbedömningen till
och hur strikt är bedömningen, redovisning om vikarier och språk samt hur klara
rekrytering av personal. Det var även en redovisning från Matlaget om hur verksamheten fungerar.
Maria Åhlén (s) redovisade från Ungdomsrådets möte 4 februari 2014. Där tog de upp
diskussion om skrivelsen gällande kurator till ungdomsmottagningen, ungdomarna
anser att det finns ett stort behov. Teater unghästen, ”ibland är livet besvärligt” har
visats för ungdomarna, temat var känslor och ohälsa. Det diskuterade också om att ungdomsrådet är i startgroparna att se över arbetsformerna för ungdomsrådet för att kunna
arbeta effektivare.
Birgitta Larsson informerade om Folkhälsorådets möte 13 februari 2014. Det lämnades
en lägesrapport av samtliga närvarande. Det som togs upp var bl a en redogörelse om
ensamkommande flyktingbarn, det planeras just nu för 7 barn. Rekrytering av ny enhetschef till gemensam biståndsenheten är på gång. Ensamkommande flyktingbarn rör
även barn-, utbildning- och kulturnämndens verksamhet. Trygghetsvandring i Malmberget. Nästa gång kommer folkhälsorådet att ta upp en rapport gällande ohälsa.
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KS/2014:80 -829
§ 22
Nattavaara hembygdsförening - rastplats
Kommunstyrelsen beslutar
att som gåvobrev överlåta rastplatsen och stugorna vid Polcirkelportalen samt stugan
Aitisentrille i befintligt skick till Nattavaara Hembygdsförening samt,
att rastplatsen och stugorna skall stå till allmänhetens och det rörliga friluftslivets
förfogande.
Bakgrund
Nattavaara Hembygdsförening anhåller i rubricerat ärende om att kommunen genom
gåvobrev överlåter ägandet av rastplatsen och stugorna vid Polcirkelportalen samt
stugan Aitisentrille till föreningen.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat att
föreningens önskemål ligger helt i förvaltningens intentioner om att så långt som möjligt
erbjuda föreningslivet att överta rastplatser och stugor med det förbehåll om att
stugorna/rastplatserna skall stå till allmänhetens och det rörliga friluftslivets förfogande.
Stugorna är i dag belägna efter Malmens Väg söder om Nattavaara och dess status kan
betecknas som goda.
En annan poäng med ett överlåtande till föreningslivet är att kommunens parkfunktion
får ett par objekt mindre att vaka över och försöka underhålla.
Ekonomiska konsekvenser
Inga negativa konsekvenser, snarare sparas några tusenlappar årligen på tillsyn och
reparationer.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser kan konstateras.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att som gåvobrev överlåta rastplatsen och stugorna vid Polcirkelportalen samt stugan
Aitisentrille i befintligt skick till Nattavaara Hembygdsförening samt,
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att rastplatsen och stugorna skall stå till allmänhetens och det rörliga friluftslivets
förfogande.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Nattavaara Hembygdsförening.
2. Service- och tekniknämnden 2014-01-14 § 9.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 § 17.
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KS/2013:28 -107
§ 23
Gällivare Energi ABs rapport enligt bolagsordning för perioden juli-september
2013
Kommunstyrelsen beslutar
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Gällivare Energi AB skall enligt bolagsordningen inkomma med en rapport till
kommunstyrelsen.
Gällivare Energi AB har den 26 november 2013 inkommit med en kvartalsrapport för
perioden juli-september 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Rapport 2013-11-26.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 § 18.
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§ 24
Revidering av styrdokumentet elektronisk posthantering i Gällivare kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att anta nytt styrdokument elektronisk posthantering i Gällivare kommun.
Bakgrund
Den digitala utvecklingen medför att en revidering av styrdokumentet elektronisk
posthantering i Gällivare kommun är nödvändig.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta nytt styrdokument elektronisk posthantering i Gällivare kommun enligt bifogat
förslag.
Beslutsunderlag
1. Jämförelsedokument tidigare styrdokument och nytt förslag.
2. Förslag på nytt styrdokument.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 § 19.
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KS/2014:84 -610
§ 25
Uppdragsbeskrivning - översyn av skolstruktur
Kommunstyrelsen beslutar
att anta uppdragsbeskrivning - översyn av skolstruktur,
att kostnader för översyn av skolstrukturen om 500 tkr belastar barn-, utbildning- och
kulturförvaltningens konto: Ansvar 60010, verksamhet 4012, aktivitet 720,
att finansieringen av översynen täcks genom intern intäkt av medel från Samhällsbyggnadsförvaltningens ram för utredningar etc, till barn-, utbildning- och kulturförvaltningens konto.
att arbetet med översynen av skolstrukturen följer kommunens riktlinjer för projektet,
att Tomas Junkka (s) ingår i styrgruppen i stället för vice ordförande i kommunstyrelsen,
att tidplanen presenteras för kommunstyrelsen så snart den är framtagen,
att Karl-Erik Taivalsaari (v) blir oppositionens representant i styrgruppen.
Ajournering 13.30 - 13.35.
Bakgrund
En översyn av skolstrukturen i Gällivare kommun har diskuterats vid ett flertal tillfällen
sedan 2004. Översynen är framförallt föranledd av förändringar i elevunderlag samt i
den pågående samhällsomvandlingen. Därutöver har det under senare år skett förändringar i det nationella uppdraget som förändrat förutsättningarna för hur verksamheterna
bör organiseras. Skolans uppdrag regleras i nationella styrdokument som skollag,
läroplan och kursplaner samt förordningar. Det handlar bland annat om krav på lärarlegitimation, tydlig stadieindelning i kursplaner, lärarutbildning kopplat till stadier etc.
Förskolans uppdrag regleras i nationella styrdokument som skollag och läroplan.
Kommunen som huvudman för förskola/skola ansvarar för genomförandet av de
nationella uppdraget.
Beställare
Barn-, Utbildning och kulturnämnden, Gällivare kommun, är beställare av uppdraget.
Nämnden representeras av förvaltningschef, Annica Henriksson.
|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 56 (85)

2014-02-17
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Syfte
Utredningen ska lägga fram förslag på en hållbar långsiktig förskole- och skolstruktur i
Gällivare kommun och inkludera samtliga skolor och förskolor i Gällivare kommun.
Direktiv för utredning av den framtida förskole- och skolstrukturen
Utredningen ska presentera konsekvenser, fördelar och nackdelar, med utgångspunkt
från tre olika förslag för den framtida skolstrukturen omfattande förskola fram till
nionde klass.
1. Ett högstadium
2. Två högstadier
3. Ett annat tänkbart alternativ som kan växa fram under utredningstiden
Utredningen ska innefatta en historisk beskrivning och analys av varför vi har den
skolstruktur vi har idag. En heltäckande faktabaserad redogörelse av nuläget avseende
antalet elever, lokaler skolskjutsar, personal- och kompetensförsörjning etc.
Eftersom utredningen har som syfte att finna lösningar för en långsiktig förskole- och
skolstruktur bör en omvärldsbevakning med analys göras som även inkluderar
samhällsomvandlingen i den mån detta är möjligt. Redovisa för demografiska
förändringarna inom ett perspektiv på 20 år och hur dessa kan påverka den framtida
skolstrukturen.
Kvalitetsmässiga faktorer
• Utreda vilket av de tre förslagen ger de bästa förutsättningarna för att kunna tillgodose
behovet av behöriga lärare
Ekonomiska konsekvenser
• Redovisa för ekonomiska konsekvenser om kommunen behåller nuvarande
organisation. Hur ser kostnadsutvecklingen ut de kommande 10 till 20 åren?
Beräkningen ska inkludera samtliga nuvarande kostnader.
• Redovisning av ekonomiska konsekvenser av de tre förslagen till skolstruktur
• Hur ser möjligheterna ut för personalkompetensförsörjning i nuvarande organisation
och vilka är de framtida ekonomiska konsekvenserna om dessa inte kan tillgodoses i
nuvarande organisation
• Utreda vilket av alternativen ger de bästa ekonomiska förutsättningarna för framtida
personalkompetensförsörjning
Lokalmässiga faktorer
För att kunna bedriva undervisning med hög kvalitet är skolan behov av ändamålsenliga
lokaler. Utredaren ska med utgångspunkt från de tre alternativen redovisa vilket
alternativ ger de bästa förutsättningarna för att kunna bedriva en undervisning med
hög kvalitet.
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Avgränsning
Utredningen ska inte utreda verksamhetsmässiga konsekvenser förutom i de avseenden
som dessa starkt påverkar kvalitet och ekonomi.
Ekonomi
Nämnden kommer att ansöka om medel från kommunstyrelsen för extern utredare.
Deltagare
Arbetet kommer att bedrivas i projektform enligt kommunstyrelsens projektstyrningsmodell.
Remissinstanser
• Politiska partierna
• Skolråden
• Ungdomsrådet
• FUB — föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna
Tidplan
En tidplan med eventuella delrapporter/avstämningar utarbetas av utredaren i samverkan med förvaltningschefen.
Kommunikationsplan
En kommunikationsplan utarbetas av utredaren i samverkan med förvaltningschef.
Kommunikationsplanen presenteras för styrgruppen och antas av nämnden.
Redovisning
Kontinuerlig skriftlig redovisning till styrgruppen enligt den fastställda projektstyrningsmodellen.
Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta uppdragsbeskrivning- översyn av skolstruktur,
att tillskjuta medel för extern utredare.
Beslutsunderlag
1. Projektstyrningsmodell.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2014-01-14 § 7.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 § 20.
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Yrkande 1
Tomas Junkka (s) yrkar
att anta uppdragsbeskrivning - översyn av skolstruktur,
att kostnader för översyn av skolstrukturen om 500 tkr belastar barn-, utbildning- och
kulturförvaltningens konto: Ansvar 60010, verksamhet 4012, aktivitet 720,
att finansieringen av översynen täcks genom intern intäkt av medel från Samhällsbyggnadsförvaltningens ram för utredningar etc, till barn-, utbildning- och kulturförvaltningens konto,
att arbetet med översynen av skolstrukturen följer kommunens riktlinjer för projektet,
att Tomas Junkka (s) ingår i styrgruppen i stället för vice ordförande i kommunstyrelsen
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Tomas Junkkas förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tomas
Junkkas förslag.
Yrkande 2
Jeanette Wäppling (v) yrkar
att tidplanen presenteras för kommunstyrelsen så snart den är framtagen,
att Karl-Erik Taivalsaari (v) blir oppositionens representant i styrgruppen.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings förslag.
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KS/2013:543 -753
§ 26
Norrbus - Överenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan landstinget
och kommunerna i Norrbotten, 2013
Kommunstyrelsen beslutar
att anta den reviderade överenskommelsen Norrbus – Överenskommelse om samverkan
kring barn och unga mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten, 2013.
Bakgrund
Barns förutsättningar till ett gott liv påverkas av en mängd faktorer, såväl ärftliga och
miljömässiga, som enskilda livshändelser. Samhället försöker genom en rad olika insatser att kompensera för dessa olika förutsättningar. En samordning av resurser och
arbetsinsatser förbättrar samhällets möjligheter att erbjuda insatser av god kvalitet som
motsvarar det behov som finns. Att hjälpa barn och unga som har problem så tidigt som
möjligt är bra både för barnen, familjen och för samhället.
Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan år 2008 gemensamma riktlinjer för samverkan för barn och unga, Norrbus. Det gemensamma ansvarstagandet och behov och krav på samverkan kring barn och unga har ökat, varför
revidering av Norrbus är nödvändig. En länsgemensam arbetsgrupp med representanter
från kommunens verksamheter inom skola och socialtjänst samt landstinget har
reviderat Norrbus med sin grund i riktlinjerna från 2008 samt utifrån utgångspunkterna:
• Tidigare insatser
• Alla barn med behov av insatser från fler aktörer i åldern 0-20 år.
• Lagkrav om Samordnad individuell plan, SIP
• Hälsoundersökningar för alla placerade barn
• Fem länsdelar
• Uppföljning visar att Norrbus-konceptet fungerar väl i Östra Norrbotten men inte tillfredställande i det övriga länet.
Socialberedningen/ Barn- och utbildningsberedningen har beslutat
att rekommendera kommunerna att anta den reviderade överenskommelsen Norrbus Överenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten, 2013. Presidiet föreslår styrelsen besluta i enlighet med socialberedningen/Barn- och utbildningsberedningens beslut.
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Styrelsen beslutar:
att rekommendera kommunerna att anta den reviderade överenskommelsen Norrbus –
Överenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten, 2013.
Ekonomiska konsekvenser
Tidiga och samordnade insatser för barn och unga ger goda ekonomiska effekter för
samhället och den enskilde på lång sikt.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Positiva konsekvenser då målet är att hjälpa barn och unga som har problem så tidigt
som möjligt, vilket är bra både för barnen, familjen och för samhället.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta den reviderade överenskommelsen Norrbus – Överenskommelse om samverkan
kring barn och unga mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten, 2013.
Beslutsunderlag
1. Norrbus – Överenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan landstinget
och kommunerna i Norrbotten, 2013.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2014-01-14 § 11.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 § 21.
Yrkande
Maria Åhlén (s) yrkar
att anta den reviderade överenskommelsen Norrbus – Överenskommelse om samverkan
kring barn och unga mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten, 2013.
Propositionsordning
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Maria
Åhléns förslag.
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KS/2013:625 -251
§ 27
BoKlok-bostadsbyggande i centrala Gällivare
Kommunstyrelsen beslutar
att upprätta ett förslag till markanvisningsavtal med BoKlok avseende bostadsbyggnation på Vassara 10,
att påbörja detaljplanearbetet på Vassara 10, samt
att utreda parkeringsfrågan.
Bakgrund
BoKlok är ett boendekoncept utvecklat av IKEA och Skanska. BoKlok har under en tid
visat stort intresse för att bygga bostäder på fastigheten Vassara 10 i centrala Gällivare.
BoKlok erbjuder ett boende med kvalitet med inriktningen att så många som möjligt ska
ha råd att bo i en BoKlok-bostad.
Vassara 10 ägs av Gällivare kommun och inrymmer i dagsläget en äldre byggnad samt
en parkering som nyttjas av anställda i kommunhuset.
Planerna på bostadsbyggande i centrala Gällivare stämmer väl överens med det förslag
till ny fördjupad översiktsplan för Gällivare-Malmberget-Koskullskulle som är framtaget, vilket inrymmer 400-700 nya bostäder i centrum.
Med en bostadsbyggnation på Vassara 10 går kommunen före som samhällsbyggare och
markägare och bidrar till att bostadsbyggandet i centrum kan ta fart.
Parkeringsfrågan behöver lösas i en separat utredning som kommunen tar fram tillsammans med BoKlok. Inriktningen bör vara att parkeringsfrågan för kommunanställda
ska lösas i närområdet. Antingen separat eller i samarbetet med andra aktörer som
bedriver större verksamheter, t ex hotell och kontor.
Ekonomiska konsekvenser
En kommande försäljning av fastigheten innebär en intäkt till kommunen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Försäljning av fastigheten och bostadsbyggande på densamma innebär fler bostäder i
kommunen och nya livsmiljöer som också kommer barn och unga till del.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 62 (85)

2014-02-17
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att upprätta ett förslag till markanvisningsavtal med BoKlok avseende bostadsbyggnation på Vassara 10,
att påbörja detaljplanearbetet på Vassara 10, samt
att utreda parkeringsfrågan.
Beslutsunderlag
1. Karta med fastighetsindelning.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-01-30 § 2.
Yrkande
Roland Axelsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v), Lars Alriksson (m)
och Margareta Henricsson (ns)
att upprätta ett förslag till markanvisningsavtal med BoKlok avseende bostadsbyggnation på Vassara 10,
att påbörja detaljplanearbetet på Vassara 10, samt
att utreda parkeringsfrågan.
Propositionsordning
Ordförande ställer Roland Axelsson m fl förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Roland Axelsson m fl förslag.
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KS/2013:605 -214
§ 28
Vatten- och avloppsförsörjning (VA) södra sidan av Vassaraträsk
Kommunstyrelsen beslutar
att Gällivare kommun initierar bildandet av en gemensamhetsanläggning enligt
alternativ 2 med LTA-lösningen i två etapper för Vassara södra del,
att Etapp I med LTA-lösning införs i södra Vassaras detaljplaner (sju stycken detaljplaner, grupp1-7) enligt beslutsunderlag 3,
att kostnaden 150 tkr för anslutningspunkten finansieras via VA-taxan,
att Etapp II med LTA-lösning för område 8 och 9 initieras när behov föreligger.
Bakgrund
Miljö- och byggförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2013-11-19 § 99, att fortsätta det påbörjade detaljplanearbetet för
befintliga detaljplaner (sju stycken) längs södra delen Vassaraträsk med alternativa
VA-lösningar. WSP Samhällsbyggnad Norrbotten har utrett alternativa lösningar och
kostnadskalkyler för en utbyggnad av det kommunala ledningsnätet för vatten och
avlopp (VA) på södra sidan av Vassaraträsket.
Förutsättningar
Utredning har tagit fram två alternativa bebyggelsescenarier med två olika tekniska
lösningar, alternativ 1 med självfallsledningar och pumpstationer och alternativ 2 med
lågtryckavloppslösning (LTA).
Bebyggelse-scenario 1
VA-försörjning med LTA-system alternativ självfall för de 76 fastigheterna som omfattas av de sju detaljplaner som nu är föremål för ändring i form av utökade byggrätter
på södra delen av Vassara träsket (område 1 -7 i beslutsunderlag 2 och 3). Det förutsätts
att den utökade byggrätten i dessa områden på sikt leder till att en majoritet av
fastigheterna övergår från att vara fritidshus till att bli bostadshus.
Bebyggelse – scenario 2
VA-försörjning med LTA-system alternativ självfall för de 76 fastigheterna ovan,
utökade med ett område i sydvästra delen (område 8 i beslutsunderlag 2 och 3), samt ett
markområde beläget omedelbart väster om korsningen Andra Sidanvägen - väg E45
(område 9 i beslutsunderlag 2 och 3). I WSP:s tidigare utredning (2013-06-20), be|
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dömdes området i västra delen ha en exploateringspotential om cirka tio villor/radhus.
Samma utredning bedömde att markområdet vid korsningen Andra Sidanvägen – väg
E45 har en exploateringspotential om cirka tio villor/radhus samt 15 lägenheter. Antalet
bostadsfastigheter i scenario 2 uppgår därmed till 111 stycken.
VA-lösningar
För båda bebyggelsescenarion redovisas alternativa VA lösningar (beslutsunderlag 1
VA-försörjning, södra sidan Vassaraträsket);
Alternativ 1 Självfallsledningar och pumpstationer, beslutsunderlag 2.
Alternativ 2 LTA-lösning, beslutsunderlag 3.
För båda alternativen har anslutningspunkt till det kommunala avloppsledningsnätet
antagits vara den nybyggda pumpstationen på Andra Sidan. Anslutningspunkt
för vattenförsörjning har för båda alternativen antagits vara den närmaste punkten
för renvattenledningen på Andra Sidan.
Andra exploateringsprojekt på Andra Sidan
Utöver bebyggelseutveckling enligt de båda bebyggelsescenarier presenterade
ovan, pågår en rad plan- och bebyggelseprojekt på Andra Sidan. Repisvaara, Bryggeribacken, och Gällivare 1:20 (Barnhemsvägen) är områden för vilka det finns detaljplaner
eller områdesbestämmelser och där exploateringen kan förväntas påbörjas inom kort.
För andra potentiella bostadsområden är förslag till detaljplan under upprättande genom
privata huvudmän, t.ex. på båda sidor om Andra Sidanvägen, i närheten av korsningen
med väg E45.
Denna utredning behandlar VA-försörjning av bostadsfastigheter i den omfattning som
beskrivits i alternativ 1 och 2 ovan.
Resultatet presenteras i PM i beslutsunderlag 1 samt åskådliggörs på kartor i beslutsunderlag 2 och 3.
Alternativ för huvudmannaskap
Det finns olika varianter för utförande och huvudmannaskap av ett VA-projekt som
detta. Ett alternativ är att kommunen är huvudman och drar fram ledningar till
samtliga fastigheter. I fallet med södra sidan av Vassaraträsket bör man notera att all
mark som omfattas av denna utredning är i privat ägo. Om Gällivare kommun avser att
vara utförare och huvudman för ett framtida VA-system i detta område, leder utbyggnaden till gatubyggnad, för att möta behovet av servicevägar längs hela ledningssystemet. Med gatubyggnad och ett kommunalt VA-system följer även ett system med
brunnar på återkommande avstånd, belysning, snöröjning och övrigt gatuunderhåll.
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Innan Gällivare kommun kan utföra och bibehålla VA-ledningar och gator på annans
mark, måste tillgången till annans mark säkras långsiktigt genom Lantmäteriförrättningar som ledningsrätt och nyttjanderätt alternativt servitut.
Ett annat alternativ är att låta berörda fastigheter bilda en gemensamhetsanläggning och
överlåta till samfälligheten att ordna VA-systemet fram till anslutningspunkterna på
Andra Sidan. Medlemskap i samfällighetsföreningen kan sedan kopplas till rätten
att utnyttja de utökade byggrätter som de aktuella planförändringarna medför.
I detta alternativ möter samfällighetsföreningen (användarna) hela kostnaden för
utförande, drift och underhåll av VA-systemet och fördelar den på medlemmarna i
föreningen, i enlighet med de regler som föreningen beslutar om.
Slutsats
Gällivare kommun bör initiera bildandet av en gemensamhetsanläggning för vägar och
VA för hela Vassara södra del och alternativ 2 med LTA-lösningen i två etapper.
Ekonomiska konsekvenser
För VA-kollektivet innebär förslaget en kostnad på 150 tkr.
Den enskilde fastighetsägaren bekostar sin andel av samfälligheteten.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdom.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att Gällivare kommun initierar bildandet av en gemensamhetsanläggning enligt
alternativ 2 med LTA-lösningen i två etapper för Vassara södra del,
att Etapp I med LTA-lösning införs i södra Vassaras detaljplaner (sju stycken detaljplaner, grupp1-7) enligt beslutsunderlag 3,
att kostnaden 150 tkr för anslutningspunkten finansieras via VA-taxan,
att Etapp II med LTA-lösning för område 8 och 9 initieras när behov föreligger.
Beslutsunderlag
1. PM VA försörjning, södra sidan Vassaraträsk.
2. Karta självfall.
3. Karta LTA.
4. Rapport.
5. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2013-11-19 § 99.
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6. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-01-30 § 4.
Yrkande
Steve Ärlebrand (s) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m)
att Gällivare kommun initierar bildandet av en gemensamhetsanläggning enligt
alternativ 2 med LTA-lösningen i två etapper för Vassara södra del,
att Etapp I med LTA-lösning införs i södra Vassaras detaljplaner (sju stycken detaljplaner, grupp1-7) enligt beslutsunderlag 3,
att kostnaden 150 tkr för anslutningspunkten finansieras via VA-taxan,
att Etapp II med LTA-lösning för område 8 och 9 initieras när behov föreligger.
Propositionsordning
Ordförande ställer Steve Ärlebrand m fl förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Steve Ärlebrand m fl förslag.
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KS/2014:102 -219
§ 29
Planarbete Repisvaara södra
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja planarbete Repisvaara Södra.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar kommunchef Lennart Johansson och förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen Ulf Hedman avseende Repisvaara södra.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja planarbete Repisvaara Södra.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-01-30 § 10.
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KS/2013:626 -107
§ 30
Förvärv av aktier i Expandum
Kommunstyrelsen beslutar
att det för närvarande inte finns behov av att utöka kommunens engagemang i
Expandum AB och att därför avstå från erbjudandet om aktieköp,
att Expandum AB kan ansöka om stöd till utvecklingsprojekt som faller inom ramen för
”Gällivare kommuns näringslivsstrategi 2012-2015” och som är väl förankrade i
Gällivares näringsliv, samt
att, med anledning av att rekrytering av ny utvecklingschef kommer att genomföras,
lämna uppdrag till denne att utreda eventuella behov av uppdragsavtal med Expandum
AB.
Bakgrund
Utvecklingsbolaget Expandum AB ägs för närvarande av LKAB med 33,3 % av
aktierna, Trelleborg (tidigare ägare av Aitikgruvan) med 33,3 % av aktierna, Gällivare
kommun med 16,4 % och Företagarna med 15 % av aktierna. Expandum AB har under
en längre tid diskussioner med Trelleborg om att Boliden AB (nuvarande ägare till
Aitikgruvan) ska köpa Trelleborgs andel i bolaget. Boliden AB har under hösten 2013
tackat nej till ett sådant köp varför frågan om köp av Trelleborgs andel övergår till
nuvarande ägare.
Expandum AB har tidigare arbetat med näringslivsuppdrag enligt uppdragsavtal mellan
kommunen och bolaget men från och med är 2013 finns inget sådant avtal, eftersom
näringslivsarbetet i kommunen breddats och sker i samverkan med näringslivets
organisationer. Kommunen har under 2013 inte heller sett behov av att upphandla
näringslivstjänster.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering av ett eventuellt aktieköp är inte utrett och för närvarande finns inget
anslag inom kommunstyrelsens ram för detta. Det är outrett om bygdemedel eller Fond
bygdemedel får nyttjas för en sådan finansiering.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet bedöms inte beröra barn och ungdomar.
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Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen
att det för närvarande inte finns behov av att utöka kommunens engagemang i
Expandum AB och att därför avstå från erbjudandet om aktieköp,
att Expandum AB kan ansöka om stöd till utvecklingsprojekt som faller inom ramen för
”Gällivare kommuns näringslivsstrategi 2012-2015” och som är väl förankrade i
Gällivares näringsliv, samt
att, med anledning av att rekrytering av ny utvecklingschef kommer att genomföras,
lämna uppdrag till denne att utreda eventuella behov av uppdragsavtal med Expandum
AB.
Beslutsunderlag
1. Utredning Kommunledningskontoret.
2. Skrivelse från Expandum AB 2013-12-02.
3. Power Point- presentation.
Yrkande
Tomas Junkka (s) yrkar
att det för närvarande inte finns behov av att utöka kommunens engagemang i
Expandum AB och att därför avstå från erbjudandet om aktieköp,
att Expandum AB kan ansöka om stöd till utvecklingsprojekt som faller inom ramen för
”Gällivare kommuns näringslivsstrategi 2012-2015” och som är väl förankrade i
Gällivares näringsliv, samt
att, med anledning av att rekrytering av ny utvecklingschef kommer att genomföras,
lämna uppdrag till denne att utreda eventuella behov av uppdragsavtal med Expandum
AB.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tomas Junkkas förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Tomas Junkkas förslag.
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KS/2014:85 -714
§ 31
Anhållan om att starta en tillfällig förskoleavdelning i tätorten
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå begäran och förutsätter att det hanteras inom befintlig budgetram.
Bakgrund
Det finns 41 barn som köar för att erhålla plats på förskola till vårterminen 2014 i tätorten. Behov att öppna en tillfällig avdelning finns. Kommunen har en skyldighet att
erbjuda barnomsorg inom fyra månader enligt lag. För närvarande finns endast 14 lediga platser.
Ekonomiska konsekvenser
Personalkostnader för 2,0 barnskötare och 1,0 förskollärare i sex månader,
ca 600 000 kr Driftkostnader för att starta upp och bedriva verksamhet i sex månader,
ca 75 000 kr. Totalt 675 000 kr.
Konsekvenser för barn och unga
Kommunen kan erbjuda barnomsorgsplats enligt gällande lag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå begäran och förutsätter att det hanteras inom befintlig budgetram.
Beslutsunderlag
1. Kö i tätorten per 2013-10-25.
2. Budgetuppföljning per juli 2013 för tillfällig avdelning sex månader.
3. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2014-01-14 § 8.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 § 22.
Yrkande
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Maria Åhlén (s), Lars Alriksson (m)
att avslå begäran och förutsätter att det hanteras inom befintlig budgetram.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Stig Eriksson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Stig Eriksson m fl förslag.
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KS/2014:87 -291
§ 32
Projektering Maria Förskola kök
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 17 mars 2014 att serviceoch tekniknämnden och barn-, utbildning- och kulturnämnden tar fram ett underlag
utifrån diskussion med kommunstyrelsen.
Bakgrund
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2013-06-18 § 94 tog man beslut om att bevilja
600 000 kr till projektering av kök på Tallbackaskolan och Maria förskola. De brister
som tas upp i 6.6a anmälningen är följande avseende brister i arbetsmiljön.
1.
Bullerproblem
2.
Krav på separat diskutrymme
3.
Arbetsredskap
4.
Vattensamlingar
5.
Tung avfallshantering
6.
Påfrestande arbetsställningar – små ytor i köket
Ekonomiska konsekvenser
Med det kostnadsläge som är i Gällivare kan vi inte säga vad den faktiska kostnaden
kommer att bli, detta är en uppskattning från vår sida. Nedan ser ni preliminär kalkyl för
de olika alternativen.
Alternativ 1: 5 600 000kr.
Alternativ 2: 4 800 000kr.
Alternativ 3: 6 800 000kr.
Yttranden
Projektgruppen som arbetat med alternativen består av: Projektledare, förskolechef,
kostchef samt förvaltningschef.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Alternativ 1: Mindre lekyta utomhus. Måltider måste ske i annan byggnad under byggtid (ca 6mån) Av och påklädning av 90 barn krävs vid varje måltid.
Alternativ 2: Säkrare lek yta utomhus. Måltider kan ske under byggtid utom 1-2v då
flytt sker.
Alternativ 3: Alt 2 + Matsalsalternativ som möjliggör bufféservering (Pedagogiskt)
samt att de slipper äta på avdelningarna, rationellare matservering. Det frigör även ytor
för lek inomhus.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att upprätta en handlingsplan som tillställs Arbetsmiljöverket omgående samt
att föreslå kommunfullmäktige besluta att investeringen i Maria förskolas kök inarbetas
i budgetprocessen.
Beslutsunderlag
1. Alternativ 1.
2. Alternativ 2.
3. Alternativ 3.
4. Inspektionsmeddelande arbetsmiljöverket.
5. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2014-01-14 § 10.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 § 23.
Yrkande
Steve Ärlebrand (s) yrkar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 17 mars 2014 att serviceoch tekniknämnden och barn-, utbildning- och kulturnämnden tar fram ett underlag
utifrån diskussion med kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Steve Ärlebrands förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Steve
Ärlebrands förslag.
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KS/2014:86 -291
§ 33
Projektering Tallbackaskolans kök
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 17 mars 2014 att serviceoch tekniknämnden och barn-, utbildning- och kulturnämnden tar fram ett underlag
utifrån diskussion med kommunstyrelsen.
Bakgrund
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2013-06-18 § 94 tog man beslut om att bevilja
600 000 kr till projektering av kök på Tallbackaskolan och Maria förskola. Detta för att
åtgärda 6.6a anmälningar som kommit in p.g.a. bristande arbetsmiljö.
1.
Bullerproblem
2.
Driftstörningar med lyfthjälpmedel
3.
Påfrestande arbetsställningar – små ytor i köket
Ekonomiska konsekvenser
Med det kostnadsläge som är i Gällivare kan vi inte säga vad den faktiska kostnaden
kommer att bli, detta är en uppskattning från vår sida. Nedan ser ni preliminär kalkyl för
de olika alternativen.
Alternativ 1: 6 700 000kr.
Alternativ 2: 9 000 000kr.
Yttranden
Projektgruppen som arbetat med alternativen består av: Projektledare, rektor, kostchef
samt förvaltningschef.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Alternativ 1: Förbättrar inte barnens situation
Alternativ 2: Förbättrar barnens skolmiljö
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att upprätta en handlingsplan som tillställs Arbetsmiljöverket omgående samt
att föreslå kommunfullmäktige besluta att investeringen i Tallbackaskolans kök inarbetas i budgetprocessen.
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Beslutsunderlag
1. Alternativ 1.
2. Alternativ 2.
3. Inspektionsmeddelande arbetsmiljöverket.
4. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2014-01-14 § 9.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 § 24.
Yrkande
Steve Ärlebrand (s) yrkar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 17 mars 2014 att serviceoch tekniknämnden och barn-, utbildning- och kulturnämnden tar fram ett underlag
utifrån diskussion med kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Steve Ärlebrands förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Steve
Ärlebrands förslag.
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KS/2010:439 -816
§ 34
Renovering av Stackens lokaler
Kommunstyrelsen beslutar
att renovering av stacken hänskjuts till service- och tekniknämnden då medel tidigare
beviljats till detta,
att därmed är ärendet avslutat för kommunstyrelsen.
Bakgrund
Socialdemokraterna har den 22/5-2008 inlämnat en motion om ett aktivitetshus för barn
och ungdomar. I motionen ansåg man att Stacken var en lämplig byggnad för detta
ändamål.
Under 2009 genomfördes en utredning om ungdomshusets Stackens lokaler. Ungdomar,
ungdomsarbetare med flera involverades i utredningen för att ge sin syn på vad ett framtida hus skall innehålla för aktiviteter. Tre alternativ togs fram i storleksordningen 2, 6
och 10 miljoner, där det dyraste alternativet innehöll en utbyggnad med nya replokaler
för musikintresserade lokaler samt många andra delar. Två miljoners alternativet
handlade om att ingå en invändig ytskikts renovering, dvs reparation av i dag väldigt
slitna lokaler.
Sedan utredningen gjordes har ärendet farit mellan olika instanser. Programhandlingar
för ytskiktsrenovering togs fram då BUOK-nämnden valde att besluta om den inriktningen av de tre framtagna alternativen. I dag finns inget tydligt fattat beslut om vilken
åtgärd som Stacken ska omfattas av. Till det här ska också läggas den process med
samhällsomvandlingen som nu sker och som kan komma att omfatta Stackens verksamhet.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2009 § 14 att en utredning omgående
påbörjas där förutsättningarna för ett aktivitetshus skapas i enlighet med motionens
intention och att kommunledningskontoret får i uppdrag att utarbeta utredningsdirektiv i
ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 januari 2009 och att
kommunstyrelsens arbetsutskott får utgöra styrgrupp samt att motionen därmed är
besvarad.
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutade 15 juni 2010 § 94 att föreslå kommunstyrelsen att snarast genomföra den ytskiktsrenovering som nu tagits fram av fastighetsavdelningen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 augusti 2010 § 186 att återremittera
ärendet till barn-, utbildning- och kulturnämnden för komplettering av verksamhetsuppdrag samt finansieringsförslag.
Ekonomiska konsekvenser
Tre alternativ har tagits fram. Nämnden beslutade att fastighetsförvaltningen skulle ta
fram en mer exakt kostnad för en invändig ytskikts renovering. Detta är gjort i maj 2010
och hamnade då på 975 tkr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Huset är mycket positivt för många barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att avsluta ärendet.
Beslutsunderlag
1. Åtgärsprogram invändig upprustning 2010-05-17.
2. Kommunfullmäktige 2009-01-26 § 14.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-30 § 186.
4. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2010-06-15 § 94.
5. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2013-12-10 § 139.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 § 25.
Yrkande
Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (skp), Lars
Alriksson (m), Tomas Junkka (s) och Margareta Henricsson (ns)
att renovering av stacken hänskjuts till service- och tekniknämnden då medel tidigare
beviljats till detta,
att därmed är ärendet avslutat för kommunstyrelsen.
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/2014:81 -805
§ 35
Riktlinjer föreningsstöd ungdomsorganisationer
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att från och med 1 januari 2014 utöka bidragsberättigandet från 8-20 år till att gälla
7-20 år,
att ändra sista redovisningsdatumen, dels från 15 februari till 25 februari samt från
15 augusti till 25 augusti.
Bakgrund
Riksidrottsförbundet gör ändringar i sitt bidragssystem, LOK-stödet, till föreningslivet
fr.o.m. 1 januari 2014, varför kommunen också bör göra ändringar som mer överensstämmer med det statliga aktivitetsstödet.
Bidragsintervallet bör ändras från att i dag vara 8-20 år till att gälla 7-20 år och att sista
redovisningsdatumen ändras från av vara 15 februari till att vara 25 februari samt att
ändra från 15 augusti till 25 augusti.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdom
Fler barn blir föremål för bidragsgivning vilket bör anses som positivt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att från och med 1 januari 2014 utöka bidragsberättigandet från 8-20 år till att gälla
7-20 år,
att ändra sista redovisningsdatumen, dels från 15 februari till 25 februari samt från
15 augusti till 25 augusti.
Beslutsunderlag
1. Riktlinjer för föreningsstöd till ungdomsorganisationer (Ks/2004:77 287).
2. Service- och tekniknämnden 2014-01-14 § 8.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 § 26.
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KS/2014:12 -019
§ 36
Ärendeuppföljning
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendeuppföljningslistan med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet.
Beslutsunderlag
1. Ärendeuppföljningslistan 2014.
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KS/2013:481 -512
§ 37
Motion av Stig Eriksson (v) och Ove Haarala (v) - Fartdämpande åtgärder väg 860
infart Koskullskulle
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen hänskjuts till tillkommande handlingsplan.
Bakgrund
Motionärerna föreslår att fartdämpande åtgärder genomförs på trafikverkets väg 860.
Då trafikverket är väghållare kan inte Gällivare kommun utföra den föreslagna åtgärden
utan trafikverkets medverkan.
Service- och teknikförvaltningen samt trafikverket håller tillsammans på att arbeta fram
en nulägesanalys som identifierar alla brister i det statliga och kommunala vägnätet
inom tätorterna. Analysen kommer att stå till grund för en handlingsplan.
Service- och teknikförvaltningen föreslår att service- och tekniknämnden avslår
motionen och inväntar resultat från nulägesanalys samt tillkommande handlingsplan.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen hänskjuts till tillkommande handlingsplan.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Service- och tekniknämnden 2013-12-10 § 163.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 § 27.
Yrkande
Stig Eriksson (v) yrkar
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att motionen hänskjuts till tillkommande handlingsplan.
Propositionsordning
Ordförande ställer Stig Erikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Stig Erikssons förslag.
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KS/2013:591 -003
§ 38
Motion av Dagmar Nyman (mp), Jeanette Wäppling (v), Lars Alriksson (m), Margareta Henricsson (ns) och Fredric Olofsson (skp) -Interpellationer
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till att arbetsordningen ses över vid nästa mandatperiod
och att man vid det tillfället även tittar på ytterligare möjligheter till en enhetlig och förenklad arbetsgång.

Reservation
Lars Alriksson (m), Jeanette Wäppling (v), Fredric Olofsson (skp) och Margareta
Henricsson (ns) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
I inkommen motion 2013-11-11 angående interpellationer uttrycker motionärerna en
önskan om att ändra Arbetsordningen för Kommunfullmäktige i Gällivare kommun så
att senaste inlämningsdag blir sex arbetsdagar, mot nuvarande tio arbetsdagar, före det
sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa interpellationen.
Motionärerna föreslår även en ändring i svarsgången så att interpellationen bör besvaras
under det sammanträde vid vilken den har ställts och lämnats in inom föreskriven tid.
Nämnd- och utredningsenheten har sett över frågan utifrån juridisk, administrativ och
praktisk synvinkel. Utifrån en juridisk synvinkel finns inget hinder för att motionen
bifalles. Utifrån administrativ och praktisk synvinkel finns några aspekter att beakta för
att ytterligare förenkla arbetsgången och som även kan medföra en enhetligare arbetsordning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 3 februari 2014 att lämna ärendet öppet till
kommunstyrelsens sammanträde den 17 februari 2014.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga direkta konsekvenser för barn och ungdom.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige
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att avslå motionen med hänvisning till att arbetsordningen ses över vid nästa mandatperiod
och att man vid det tillfället även tittar på ytterligare möjligheter till en enhetlig och
förenklad arbetsgång.

Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 § 28.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v), Fredric Olofsson
(skp) och Margareta Henricsson (ns) yrkar
bifall till i motionen lagt förslag
Roland Axelsson (s) yrkar
att avslå motionen med hänvisning till att arbetsordningen ses över vid nästa mandatperiod
och att man vid det tillfället även tittar på ytterligare möjligheter till en enhetlig och förenklad arbetsgång.

Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag mot Roland Axelssons förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Roland Axelssons förslag.
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KS/2013:651 -101
§ 39
Motion av Dagmar Nyman (mp) - Adjungerande plats i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Bakgrund
I inkommen motion 2013-12-16 angående adjungerande plats i kommunstyrelsen uttrycker motionären en önskan om representation vid kommunstyrelsens sammansträden
i form av adjungerade platser för partier som finns med i kommunfullmäktige men inte
har en plats i kommunstyrelsen.
Motionären framhåller att detta skulle öka medvetenheten om hur diskussionerna har
gått inför de förslag till beslut som kommunstyrelsen har tagit och medföra snabbare
beslut i kommunfullmäktige.
Motionären föreslår
att alla partier som finns representerade i kommunfullmäktige och inte har en ordinarie
eller ersättarplats i kommunstyrelsen erbjuds en adjungerande plats i kommunstyrelsen.
Det finns inget i Kommunallagen som strider mot motionens förslag. Motionen medför
ökad administration och kostnader.
I kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 3 februari 2014 § 29 är det en felskrivning, det är endast två partier som inte är representerade i kommunstyrelsen.
Ekonomiska konsekvenser
Adjungerande platser i kommunstyrelsen kommer att medföra ökade kostnader i form
av sammansträdesarvoden med 854 kr per sammanträde och person, beräknat på heldag.
Beloppet är per 2014-01-01. Till detta kan även andra ersättningar såsom ersättning för
förlorad arbetsförtjänst, förlorad semesterförmån, förlorad pensionsförmån, förrättningsarvode, resekostnadsersättning och traktamente tillkomma i vissa fall. Exakt vilka kostnader
som skulle bli följden går därför inte att beräkna.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga direkta konsekvenser för barn och ungdom.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till att tre partier som idag inte är representerade i
kommunstyrelsen är adjungerade till samhällsomvandlingsutskottet och därmed hålls
uppdaterade i diskussionerna.
Beslutsunderlag
1. Motion av Dagmar Nyman (mp).
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 § 29.
Yrkande
Fredric Olofsson (skp) yrkar med instämmande av Steve Ärlebrand (s), Stig Eriksson
(v) och Lars Alriksson (m)
att avslå motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Fredric Olofssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Fredric Olofssons förslag.
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