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§ 147
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Motion av Tomas Nilsson (s) och Birgitta Larsson (s) - Kultur och hälsa

§ 148

277
Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnämnden

§ 149

278
Fyllnadsval av ledamot och ersättare i miljö- och byggnämnden

§ 150

279
Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden

§ 151

280
Fyllnadsval av ersättare i överförmyndarnämnden

§ 152

281
Fyllnadsval av ledamot och ersättare i Matlaget i Gällivare AB

§ 153

282
Fyllnadsval av nämndeman 2015

§ 154

283
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Miljö- och byggnämnden

§ 155

284
Fyllnadsval av ledamot och ersättare i miljö- och byggnämnden

§ 156

285
Delgivningar

§ 157

286
Interpellation av Johannes Sundelin (s) - KFs beslut om skolsköterskor och kuratorer på samtliga
skolor varje dag

§ 158

287
Motioner 2015

|Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 244 (287)
2015-10-05
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2015:15 -007
§ 134
Information från revisorerna
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde föreligger ingen information.
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KS/2015:16 -100
§ 135
Information om samhällsomvandlingen
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Som stående ärende vid kommunfullmäktiges sammanträden informerar kommunchefen
om det aktuella läget gällande samhällsomvandlingen. Mats Landström, projektledare
informerar vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
1. Powerpoint presentation.
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KS/2015:456 -045
§ 136
Gällivare Energi AB, begäran om kommunal borgen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Gällivare Energi AB en utökning av proprieborgen (borgen såsom för egen
skuld) med 25 000 000 kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om 638 300 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
att beviljat borgensbelopp om 25 000 000 kronor skall amorteras på 30 år med rak
amortering.
Jäv
Birgitta Larsson (s), Lars Alriksson (m), Steve Ärlebrand (s) och Henrik Lehtipalo (v)
anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.
Bakgrund
Gällivare Energi AB har inkommit med begäran om utökad kommunal borgen om
25 000 000 kronor avseende nyupplåning för finansiering av investeringsprojekt i
ledningsnät och verk, samt minskning av befintlig internkredit.
Ekonomiska konsekvenser
Vid ett beviljande av kommunal borgen kommer Gällivare Energi AB att kunna
finansiera nödvändiga investeringar och lösa sitt kortfristiga likviditetsbehov.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Gällivare Energi AB en utökning av proprieborgen (borgen såsom för egen
skuld) med 25 000 000 kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om 638 300 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
att beviljat borgensbelopp om 25 000 000 kronor skall amorteras på 30 år med rak
amortering.
Beslutsunderlag
1. Gällivare Energi skrivelse 2015-05-27.
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2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 § 158.
3. Kommunstyrelsen 2015-09-21 § 218.
Yrkande
Henrik Ölvebo (mp) yrkar för Framtid Gällivare (v, m, mp, ns, mav) och med instämmande av Mats Rantapää (s)
att bevilja Gällivare Energi AB en utökning av proprieborgen (borgen såsom för egen
skuld) med 25 000 000 kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om 638 300 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
att beviljat borgensbelopp om 25 000 000 kronor skall amorteras på 30 år med rak
amortering.
Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Ölvebo m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
Henrik Ölvebo m fl förslag.
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KS/2015:447 -100
§ 137
Förslag till förbättringsverksamhet i Gällivare kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva personalpolitiska riktlinjer för förslagsverksamhet daterad 1998-08-10.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-28 att ge personalenheten i uppdrag att utarbeta
ett förslag om hur förslagsverksamhet ska organiseras och realistiska förbättringsförslag
belönas.
Gällivare kommuns mål är att vara en attraktiv arbetsgivare och strävar ständigt efter att
utveckla verksamheterna. För att uppmuntra medarbetare att aktivt medverka i utvecklingen föreslås att förbättringsverksamhet inrättas. Förbättringsverksamheten är ett system för insamling och spridning av förslag till förbättringar av verksamhet/ arbetsmiljö
inom Gällivare kommun. Syftet nås genom att tillvarata medarbetarnas erfarenheter,
kompetens och idéer som uppmärksammas och belönas.
Gällivare kommun har sedan 1998-08-19 personalpolitiska riktlinjer för förslagsverksamhet som varken efterfrågas eller används idag. Förslag på nya förslagsmodeller har
utarbetats under 2000-talet men inte antagits.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för förbättringsverksamheten beror på antalet inlämnade förslag. Om
20 förslag som uppfyller alla kriterier lämnas in under ett år blir kostnaden 66 tkr/år.
Till marknadsföring och övriga kringkostnader beräknas 4 tkr per år.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förbättringsförslag som genomförs i verksamheter som berör barn och ungdomar kan
ge positiva effekter även för de unga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva personalpolitiska riktlinjer för förslagsverksamhet daterad 1998-08-10.
Beslutsunderlag
1. Förbättringsverksamhet i Gällivare kommun.
2. Kommunstyrelsen 2014-04-28 § 88.
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3. Förslagsverksamheten 1998-08-19, KS/1989:682/ 027.946.
4. Kommunstyrelsen 2015-09-21 § 219.
Yrkande
Jeanette Wäppling (v) yrkar för Framtid Gällivare (v, m, mp, ns, mav) och med instämmande av Birgitta Larsson (s) och Eric Palmqvist (sd)
att upphäva personalpolitiska riktlinjer för förslagsverksamhet daterad 1998-08-10.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäppling m fl förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet
med Jeanette Wäppling m fl förslag.
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KS/2015:327 -252
§ 138
Förvärv av mark från fastigheten Lina 3:37
Kommunfullmäktige beslutar
att i samband med fastighetsförvärvet förvärva befintligt gruslager,
att ur rörelsekapitalet anvisa 2 818 000 kr till investeringskonto 20006 med ansvar
15101.
Bakgrund
Efter många års uttag av grundvatten från brunnarna i Sarkasvaara så har dessa satts
igen av organiskt material. För att dessa igensatta brunnar ska fungera i drift så krävs
åtgärder som renspolning vilket är mycket kostnadskrävande. Utöver renspolning så har
placeringen av brunnarna nära Linaälv inneburit att det vid periodvisa höga älvsnivåer
så dras det grumligt älvvatten in mot brunnarna och ytterligare igensättningsproblem
uppstår. Nuvarande täktområdets belägenhet nära älven medför även sårbarhet vilket
den utförda risk och sårbarhetsanalysen påvisar eftersom det uppströms finns ett stor
antal potentiella föroreningskällor och att täktområdet översvämmas vid snabb snösmältning eller vid riklig nederbörd.
Service- och teknikförvaltningen har hittat lägen och anlagt nya brunnar utanför kommunens nuvarande markområde. Dessa två brunnar är klara för idrifttagning som också
är nödvändiga för vattenbehovet i samhället. För att kunna ansöka om tillstånd för
vattenuttag krävs att rådighet över marken finns.
Samtal har förts med ägaren till fastigheten Swerock AB. Swerock har vid dessa samtal
framfört att de inte säljer del av fastigheten utan vill att kommunen förvärvar hela fastigheten samt även förvärvar inneliggande gruslager.
Fastighetens totala areal är 996 720 m2. Köpeskillingen för marken uppgår till
2 817 500 kronor vilket blir cirka 2.83 kr/m2. För det inneliggande gruslagret vill
Swerock ha cirka 1 382 500 kronor vilket uppgår till 30,85 kr/ton. Inmätning för fastställande av köpeskillingen för lagret sker på tillträdesdagen. Kommunen har användning av lagret inom samhällsomvandlingen såsom vid byggande av infrastruktur på
Vuoskoområdet, Solbacken m.m.
Ekonomiska konsekvenser
Köpesumma samt fastighetsbildningskostnader.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga kostnader för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i samband med fastighetsförvärvet förvärva befintligt gruslager,
att ur rörelsekapitalet anvisa 2 818 000 kr till investeringskonto 20006 med ansvar
15101.
Beslutsunderlag
1. Förslag till köpekontrakt.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-09-03 § 73.
3. Kommunstyrelsen 2015-09-21 § 220.
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KS/2015:501 -214
§ 139
Detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 2, samt del av Sjöjungfrun 3,
is- och evenemangsarena, Gällivare kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna utlåtandet,
att anta detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 2, samt del av Sjöjungfrun 3, Is- och evenemangsarena, Sjöparksområdet.
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget lagt förslag.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna vill föra följande till protokollet:
Socialdemokraterna anser att det är viktigt att en ishall byggs så fort som möjligt i
Gällivare, men vi anser att förlägga denna på Sjöparksområdet är högst olämpligt.
Gällivare kommun har i sitt granskningsutlåtande ej tagit hänsyn till många av de
synpunkter som framkommit om bland annat gestaltning, nockhöjd, planbestämmelser,
trafiksituation, park och vattenverksamhet, ekonomi, geoteknik, kvalitetssäkring och
riskanalys.
Därmed anser vi att det fortfarande finns alltför många frågeställningar och synpunkter
som ej besvarats och som borde besvaras.
Anmärkningsvärt är att inget slutsamråd skett.
Dessutom anser Socialdemokraterna det allvarligt att kommunen inte svarar på synpunkter, vilket dessutom strider mot PBL.
Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna vill föra en skriftlig protokollsanteckning till protokollet, bilaga 1.
Bakgrund
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att möjliggöra
en nybyggnad av en Is- och evenemangsarena i Gällivare tätort. Is- och evenemangsarenans huvudsyfte är att möjliggöra idrottsverksamhet då avvecklingen av Malmberget
innebär att den befintliga ishallen måste rivas. Detaljplanen ska dock även möjliggöra
att arenan är multifunktionell och kunna användas vid större event.
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Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-08 § 160 att detaljplanearbetet ska påbörjas.
Förslag till detaljplan har under perioden 18:e juni till och med 14:e augusti ställts ut för
granskning.
Inkomna yttranden föranleder ingen väsentlig ändring av planförslaget efter granskning.
Ekonomiska konsekvenser
En exploatering av ishall/evenemangshall kommer att medföra kostnader för framtagande av detaljplan, projektering samt uppförande och drift av anläggningen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Föreslaget av placering av ishall/evenemangshall bidrar till positiva effekter för barn
och ungdomar, då centrumnära aktiviterer, mötesplatser och utbud förstärks. Behovet av
en ny ishall är idag stort då befintlig ishall är i dåligt skick.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna utlåtandet,
att anta detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 2, samt del av Sjöjungfrun 3, Is- och evenemangsarena, Sjöparksområdet.
Beslutsunderlag
1. Plankarta
2. Planbeskrivning
3. Granskningsutlåtande
*****************************
4. Samrådsredogörelse
5.1 PM Geoteknik 2015-05-26 Rev 2015-08-11
5.2 MUR 2015-05-26 Rev 2015-08-11
5.3 G-10-1-101
5.4 G-10-2S-101
5.5 G-10-2S-102
5.6 Siktanalyser
5.7 Rutinundersökning torv
5.8 Rapport provgropar
5.9 PM kommentarer grundläggning
6. PM dagvatten
7. PM Trafikutredning
8. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-09-03 § 67.
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9. Kommunstyrelsen 2015-09-21 § 221.
Yrkande
Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m), Henrik Ölvebo
(mp), Fredric Olofsson (mav), Bror Wennström (mav), Bernt Nordgren (ns), Eva
Alriksson (m) och Karl-Erik Taivalsaari (v)
att godkänna utlåtandet,
att anta detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 2, samt del av Sjöjungfrun 3, Is- och evenemangsarena, Sjöparksområdet.
Birgitta Larsson (s) yrkar
avslag till att godkänna utlåtandet,
avslag till att anta detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 2, samt del av
Sjöjungfrun 3, is- och evenemangsarena, Gällivare kommun
att ett annat lämpligt område utses, ex Stationsområdet/Tallbacka,
att Sjöparksområdet utvecklas som ett Grönområde/Folkets Parkområde.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäppling m fl förslag mot Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Jeanette Wäppling m fl förslag.
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KS/2015:352 -829
§ 140
Motion av Erik Johansson (s), Tony Nordmark (s), Claes Danell (s), Johannes Sundelin
(s), Nina Eriksson (s) och Elin Näslund (s) - Utegym i Gällivare kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med anledning av att utegym är påbörjat.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Motionärerna hemställer i rubricerat ärende om att ge service- och teknikförvaltningen
uppdraget att planera och uppföra ett utegym inom Gällivare kommun.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat man ligger i
framkant avseende motionens intentioner. Förvaltningens service- och fritidsavdelning
har påbörjat en upphandling av utegym och motorikbana, etablering beräknas ske under
hösten 2015 med placering vid Sandviken.
Ekonomiska konsekvenser
Upphandlingen och etableringen/markarbeten är kostnadsberäknad till cirka 500 000 kr
och finns tillgängliga i service- och teknikförvaltningens investeringsbudget för 2015.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Etableringen medför ett positivt komplement för barn och ungdomars möjligheter till
meningsfull fritidssysselsättning och fysisk välbefinnande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med anledning av att utegym är påbörjat.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Service- och tekniknämnden 2015-06-11 § 95.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 § 160.
4. Kommunstyrelsen 2015-09-21 § 222.
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Yrkande
Erik Johansson (s) yrkar
att bifalla motionen då motionens intentioner kommer att förverkligas under 2015.
Jeanette Wäppling (v) yrkar för Framtid Gällivare (v, m, mp, ns, mav)
att avslå motionen med anledning av att utegym är påbörjat.
Propositionsordning
Ordförande ställer Erik Johanssons förslag mot Jeanette Wäppling m fl förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Jeanette Wäppling m fl förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 257 (287)
2015-10-05
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2014:677 -730
§ 141
Motion av Lena Lindberg (s) - Färre antal personalbyten för vårdtagare inom äldreomsorgen
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad då arbetet redan pågår som en del i kvalitetsarbetet inom
äldreomsorgen.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Motion har inkommit med förslag om att Gällivare kommun verkar för att vårdtagarna
får färre personalbyten. Motionärerna har beskrivit att vårdtagare inom äldreomsorgen
kan ha upp emot 20 olika personer som arbetar som vikarier med dem. Motionärerna
vill att kommunen verkar för att det blir färre personalbyten inom hemtjänsten i äldreomsorgen.
Arbetet med att skapa trygghet bland brukare inom hemtjänsten i Gällivare kommun är
något som pågår fortlöpande inom socialförvaltningen. Enligt statistik från Kommunoch landstingsdatabasen (Kolada) har medelvärdet för antal personal som en hemtjänsttagare i Gällivare kommun möter under en 14-dagars period sjunkit från 17 st. personal
år 2013 till 12 st. personal år 2014. Medelvärdet för alla kommuner var år 2013 14 st.
personal under en 14-dagars period och under år 2014 15 st. personal under en 14dagars period. Statistiken visar att medan medelvärdet för alla kommuner i Sverige ökat
med 7 % (en personal) från 2013 till 2014 har medelvärdet för Gällivare kommun sjunkit med 30 % (5 personal) under samma period. Arbetet pågår som en del i det kontinuerliga kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända. Arbetet pågår inom befintlig budget på äldreomsorgen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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att motionen anses besvarad då arbetet redan pågår som en del i kvalitetsarbetet inom
äldreomsorgen.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Socialnämnden 2015-06-04 § 84.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 § 161.
4. Kommunstyrelsen 2015-09-21 § 223.
Yrkande
Lena Lindberg (s) yrkar med instämmande av Monica Öjemalm (s)
att bifalla motionen då arbetet redan pågår som en del i kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen.
Katinka Sundqvist Apelqvist (v) yrkar med instämmande av Bror Wennström (mav)
att motionen anses besvarad då arbetet redan pågår som en del i kvalitetsarbetet inom
äldreomsorgen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lena Lindberg m fl förslag mot Katinka Sundqvist Apelqvist m fl
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Katinka Sundqvist Apelqvist m fl förslag.
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KS/2015:353 -050
§ 142
Motion av Johannes Sundelin (s) och Birgitta Larsson (s) - Införande av "vita jobb
modellen" vid upphandling
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen eftersom det inte är klarlagt om modellen Vita jobb är förenligt med
gällande upphandlingslagstiftning,
att motionen om att införa modellen Vita jobb i offentlig upphandling avslås då samma
effekter kan uppnås inom ramen för upphandlingslagstiftningen.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Johannes Sundelin (s) och Birgitta Larsson (s) föreslår i motion att fullmäktige ska
besluta
- Att kommunfullmäktige antar motionen och i enlighet med "vita Jobb" modellens
4 grundpelare och arbetar in dessa i kommunens upphandlingsdirektiv.
- Att företagen måste erbjuda sina anställda kollektivavtalsenliga villkor utifrån de
begränsningar som Lavallagen anger. Att Underentreprenörer omfattas av samma regler
och att huvudentreprenören ansvarar för att underentreprenörer följer dem. Att uppenbara brott mot reglerna leder till uppsägning av avtalet samt eventuellt skadeståndsanspråk. Att företaget som upphandlas förbinder sig att visa relevanta handlingar för de
kontrollanter som kommunen väljer att anlita. Även underentreprenörer kan kontrolleras.
Modellen är en metod som används för att bekämpa svartarbete och ekonomisk brottslighet vid upphandlingar och är en av flera likartade metoder för att säkerställa att leverantörer verkar i enlighet med lagstiftningen.
Gällivare kommun använder redan idag ett antal olika verktyg/metoder för kontroll av
de leverantörer som motsvarar modellen Vita jobb. Bland annat genom samverkansavtal
med Skatteverket, kreditkontroll, Inyett (kontroll fakturor) och kontraktsvillkor som
reglerar hur underleverantörer får användas samt att svenska kollektivavtal bör följas.
Gällivare kommun har sedan fler år tillbaka samverkansavtal med Skatteverket. Vid
varje upphandling kontrolleras samtliga leverantörer mot Skatteverket gällande registre
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ring som arbetsgivare, skatteform, inbetalning av arbetsgivareavgifter samt restförda
skatteskulder hos kronofogdemyndigheten. Kontrollen görs innan tilldelningsbeslut men
kan även göras löpande under avtalsperioden. Vid anbudsgivning ska även tilltänkta
underleverantörer uppges och kontrolleras i samma utsträckning. Om det vid kontroll
visar sig att leverantörer inte sköter sina åtagande i detta avseende kan kommunen förkasta anbudet eller häva avtalet.
Vilka krav kan ställas utifrån gällande upphandlingslagstiftning?
Det finns begränsningar på vilka krav som en upphandlande myndighet kan ställa på
leverantörer.
De krav som kan ställas i en upphandling avgörs utifrån de grundläggande principerna
för upphandling som gäller all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader.
Dessa principer är krav på icke-diskriminering, likabehandling, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. De krav som ställs på leverantörer ska alltså vara
både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen. Om det finns
flera alternativ bör det minst ingripande och belastande alternativet väljas.
Lagen om offentlig upphandling reglerar också fastställda uteslutningsgrunder. Bland
annat ska en upphandlande myndighet utesluta en leverantör som gjort sig skyldig till
viss ekonomisk brottslighet. En upphandlande myndighet får också utesluta en leverantör om denne bl. a. inte fullgjort sina skyldigheter gällande skatter, inställt sina betalningar etc.
Konsekvenser
Det ska poängteras att de krav som den upphandlande myndigheten ställer upp också
ska kunna följas upp. Om ingen uppföljning sker riskerar den upphandlande myndigheten att strida mot likabehandlingsprincipen och på så sätt snedvrida konkurrensen genom
att företag som inte uppfyller kraven ändå konkurrerar om ett kontrakt.
Samtliga ställda krav ska kunna följas upp och kontrolleras. Vem ska genomföra kontrollen att ställda krav enligt modellen följs? I modellen Vita jobb pratas det att denna
kontroll ska genomföras av de fackliga organisationerna vilket föranlett att modellen
anmälts till konkurrensverket. Därför uppstår frågetecken om modellen är upphandlingsrättsligt riktig. Om inte de fackliga organisationerna har uppföljningsansvaret, vem
ska genomföra uppföljningen?
Hur påverkar modellen företagen och då främst de mindre företagen? Offentlig upphandling upplevs redan som tillräckligt komplicerat och det finns en risk att ytterligare
krav försvårar än mer för företagen.
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Slutsats
Det pågår just nu en hel del förändringar inom området för offentlig upphandling som
berör punkterna i modellen Vita jobb. Det innebär att det kommer finnas allt fler möjligheter inom ramen för LOU att försvåra för oseriösa leverantörer.
Kommunens nuvarande upphandlingsreglemente med tillhörande tillämpningsanvisningar, som är ett komplement till gällande upphandlingslagstiftning, är under revidering p g a stora förändringar inom området. I detta dokument kan sociala krav lyftas
fram ytterligare.
Ekonomiska konsekvenser
Det bedöms inte föreligga några ekonomiska konsekvenser med anledning av förslaget
till beslut.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det bedöms inte föreligga några konsekvenser för barn och ungdomar med anledning av
förslaget
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen eftersom det inte är klarlagt om modellen Vita jobb är förenligt med
gällande upphandlingslagstiftning,
att motionen om att införa modellen Vita jobb i offentlig upphandling avslås då samma
effekter kan uppnås inom ramen för upphandlingslagstiftningen.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 § 162.
3. Kommunstyrelsen 2015-09-21 224.
Yrkande
Johannes Sundelin (s) yrkar med instämmande av Ulf Normark (s), Birgitta Larsson (s)
och Eric Palmqvist (sd)
att bifalla motionen för att starta resan mot en kommun fri från oseriösa företag och
lönedumpning.
Jeanette Wäppling (v) yrkar för Framtid Gällivare (v, m, mp, ns, mav)
att avslå motionen eftersom det inte är klarlagt om modellen Vita jobb är förenligt med
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gällande upphandlingslagstiftning,
att motionen om att införa modellen Vita jobb i offentlig upphandling avslås då samma
effekter kan uppnås inom ramen för upphandlingslagstiftningen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Johannes Sundelin m fl förslag mot Jeanette Wäppling m fl förslag
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Jeanette Wäppling m fl förslag.
Votering
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:
Den som yrkar i enlighet med Jeanette Wäppling m fl röstar Ja.
Den som yrkar i enlighet med Johannes Sundelin m fl röstar Nej.
Efter företaget upprop finner ordföranden att 22 Ja-röster och 19 Nej-röster har avgetts.
Ordföranden finner därmed att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Jeanette
Wäppling m fl.
Voteringslista bilägges protokollet.
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KS/2014:721 -714
§ 143
Motion av Paula Lohiniva (sd) och Eric Palmqvist (sd) - Barnomsorg på obekväm
arbetstid
Kommunfullmäktige beslutar
att med anledning av att barn-, utbildning- och kulturförvaltningen fått i uppdrag att gå
ut med en intresseanmälan till allmänheten gällande nattis/barnomsorg på obekväm
arbetstid anses motionen besvarad.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna vill föra följande till protokollet:
Socialdemokraterna vill att kommunen i förlängningen ska ha lagstadgad skyldighet att
erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Utvecklingen av denna omsorg behöver noga följas och verksamheten kvalitetssäkras när vi erbjuder omsorgen.
För att kunna genomföra detta har Socialdemokraterna i Gällivare yrkat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag, vilket innebär bl a att motionen anses besvarad samt att en
intresseanmälan skickats ut av barn-, utbildning- och kulturförvaltningen för att se det
faktiska behovet av nattis/barnomsorg på obekväm arbetstid, eftersom arbetet med att
utreda omsorgsformen nattis/barnomsorg på obekväm arbetstid, är påbörjat helt i enlighet med Socialdemokraternas intentioner.
Bakgrund
Motion Barnomsorg på obekväm arbetstid av Paula Lohiniva (sd) och Eric Palmqvist
(sd) har inkommit.
Motionärerna föreslår:
Att: Gällivare kommun snarast börjar planera för en ny förskola på obekväm arbetstid,
så kallad "Nattis". Där barnomsorg skall erbjudas dagtid/kväIIstid/nattetid under både
vardagar och helger. Samt att i samråd med de större arbetsgivarna och deras berörda
anställda ta fram en bra placering rent logistiskt var denna "Nattis" ska placeras.
Att: Under tiden det planeras för en ny förskola/"Nattis" bereds plats för en nyöppnad
"Nattis"- avdelning på någon av Gällivare Kommuns befintliga förskolor, detta för att
kunna starta upp barnomsorg på obekväm arbetstid så fort som möjligt.
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Barn- utbildning- och kulturnämnden har 2015-04-21 § 64 beslutat: "att förvaltningen
får i uppdrag att gå ut med en intresseanmälan till allmänheten gällande nattis/barnomsorg på obekväm arbetstid."
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med anledning av att barn-, utbildning- och kulturförvaltningen fått i uppdrag att gå
ut med en intresseanmälan till allmänheten gällande nattis/barnomsorg på obekväm arbetstid anses motionen besvarad.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2015-06-09 § 79.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 § 163.
4. Kommunstyrelsen 2015-09-21 § 225.
Yrkande
Paula Lohiniva (sd) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (sd)
bifall till motionen i sin helhet.
Eva Alriksson (m) yrkar för Framtid Gällivare (v, m, mp, ns, mav) med instämmande av
Birgitta Larsson (s), Joakim Nordstrand (mp), Bernt Nordgren (ns)
att med anledning av att barn-, utbildning- och kulturförvaltningen fått i uppdrag att gå
ut med en intresseanmälan till allmänheten gällande nattis/barnomsorg på obekväm
arbetstid anses motionen besvarad.
Propositionsordning
Ordförande ställer Paula Lohiniva m fl förslag mot Eva Alriksson m fl förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Eva Alriksson m fl förslag.
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KS/2015:438 -130
§ 144
Motion av Eric Palmqvist (sd) och Paula Lohiniva (sd) - Lokalt förbud mot tiggeri på
offentlig plats i Gällivare kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till att förbud mot tiggeri på offentlig plats i Gällivare kommun inte är förenligt med ordningslagen då det inte föreligger någon risk för
upprätthållandet av den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig plats inom
kommunen samt att förslaget strider mot Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/38/EG av den 29 april, Rörlighetsdirektivet, 5 kap. 24 artikeln "Likabehandling".
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Motion av Eric Palmqvist (sd) och Paula Lohiniva (sd) har inkommit till Gällivare
kommun. Motionärerna föreslår att i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gällivare
kommun göra ett tillägg under ny rubrik "Tiggeri", och under ny paragraf att "Tiggeri
av utländska medborgare på offentlig plats i Gällivare kommun ej är tillåtet".
Centrala begrepp i motionen är allmänna lokala ordningsföreskrifter, tiggeri, offentlig
plats samt utländska medborgare. I Ordningslag (1993:1617) 3 kap. 8 och 12 §§ framgår
att en kommun får meddela ytterligare föreskrifter för kommunen eller en del av denna
som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Föreskrifterna får inte angå sådant som regleras i annan lag eller författning och får inte lägga
onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Enligt en dom från Regeringsrätten (RÅ) 1992 ref 75 måste även lokala föreskrifter ha ett sådant innehåll och vara utformad med sådan exakthet att möjlighet finns
att tillämpa dem och övervaka efterlevnaden av dem. RÅ påtalar svårigheter med att vid
ett allt för utsträckt område övervaka efterlevnaden av ett förbud.
Definitionen av tiggeri framgår inte i motionens bakgrundstext, så utredningen har valt
att tolka begreppet utifrån Justitieombudsmannen (JO) beskrivning av begreppet i ett
beslut från 2011-06-28, dnr 6340-20101. JO skriver såhär om begreppet: "Tiggeri- att
utan erbjudande av någon motprestation utbe sig om ekonomiskt understöd ". JO skriver
vidare att "tiggeri inte är straffbart eller annars otillåtet enligt svensk lag. Det gäller
1

2011-06-28, dnr 6340-2010 "Allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län, som avvisat utlänningar med motiveringen att dessa ägnade sig åt tiggeri och dagdriveri".
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även då det bedrivs i former som kan beskrivas som organiserat, om man med detta
menar att enskilda som tigger samordnar sin aktivitet samt bor, reser och lever tillsammans".
Vad som avses med offentlig plats regleras även det i Ordningslag (1993:1617) 1 kap.
2 § och omfattar i korthet allmänna vägar, gator, vägar, torg, parker och andra platser
som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.
Även andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik avses vara offentlig plats. Det sista centrala begreppet är utländska medborgare. Då inte heller detta begrepp definieras av motionärerna har utredningen valt att
tolka att begreppet syftar på alla människor utan svenskt medborgarskap, det vill säga
utländska medborgare.
Tiggeri är, som redovisats ovan, inte straffbart i Sverige eller annars otillåtet enligt
svensk lag. Länsstyrelsen i Västmanland upphävde 2011-04-26, dnr 213-1208-11, ett
beslut av kommunfullmäktige i Sala kommun, att till Sala kommuns lokala ordningsföreskrifter lägga till en paragraf med lydelsen "Tiggeri är förbjudet på offentlig plats
och område som kommunen jämställt med sådan plats." Länsstyrelsen motiverade beslutet med att de inte kunnat finna att föreskriften om förbud mot tiggeri behövdes i
syfte att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig plats inom
kommunen. Länsstyrelsen i Västmanland påtalade vidare att föreskriften var utformad
att gälla alla offentliga platser i kommunen och menade då att det innebär ett onödigt
tvång mot allmänheten och att den även i övrigt utgör en för långtgående inskränkning i
den enskildes frihet, vilket regleras i Ordningslagen 3 kap. 12 §. Länsstyrelsen i Västmanland bedömde slutligen att förbudet mot tiggeri inte var förenligt med ordningslagen och upphävde beslutet.
Angående motionärernas förslag att förbudet enbart ska gälla för utländska medborgare
strider det mot Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april,
Rörlighetsdirektivet, 5 kap. 24 artikeln "Likabehandling" att
"alla unionsmedborgare som enligt detta direktiv uppehåller sig i den mottagande medlemsstaten åtnjuta samma behandling som den medlemsstatens egna medborgare inom
de områden som omfattas av fördraget. Även familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat, men som har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt, skall
åtnjuta denna rättighet."
Sammanfattningsvis kan utredningen konstatera, att ett förslag om en ny allmän ordningsföreskrift för Gällivare kommun, som omfattar all offentlig plats medför dels svårigheter att tillämpa föreskriften samt att övervaka dess efterlevnad. Att den geografiska
avgränsningen även omfattar hela kommunen menar utredningen kan innebära ett onödigt tvång mot allmänheten och att den även i övrigt utgör en för långtgående inskränk
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ning i den enskildes frihet enligt vad som regleras i Ordningslagen. Vidare hänvisar
utredningen till den motivering Länsstyrelsen i Västmanland framhöll angående att de
inte kunnat finna att föreskriften om förbud mot tiggeri behövdes i syfte att upprätthålla
den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig plats inom kommunen. Situationen
torde vara den samma i Gällivare kommun. Att därtill enbart förbjuda utländska medborgare att tigga på offentliga platser kan medföra att förbudet går emot skrivningen i
Rörlighetsdirektivet.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till att förbud mot tiggeri på offentlig plats i Gällivare kommun inte är förenligt med ordningslagen då det inte föreligger någon risk för
upprätthållandet av den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig plats inom
kommunen samt att förslaget strider mot Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/38/EG av den 29 april, Rörlighetsdirektivet, 5 kap. 24 artikeln "Likabehandling".
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. RÅ 1992 ref 75.
3. Länsstyrelsen i Västmanlands beslut 2011-04-26 dnr 213-1208-11.
4. Kommunstyrelsen arbetsutskott 2015-09-07 § 164.
5. Kommunstyrelsen 2015-09-21 § 226.
Yrkande
Eric Palmqvist (sd) yrkar med instämmande av Paula Lohiniva (sd)
att bifalla motionen.
Katinka Sundqvist Apelqvist (v) yrkar med instämmande av Joakim Nordstrand (mp),
Dagmar Nyman (mp), Johannes Sundelin (s), Fredric Olofsson (mav), Lars Alriksson
(m), Jeanette Wäppling (v), Eva Alriksson (m), Henrik Ölvebo (mp), Pernilla Fagerlönn
(v), Birgitta Larsson (s), Karl-Erik Taivalsaari (v), Anna-Karin Hogeland Heneskär (s),
Nina Eriksson (s), Lena Lindberg (s), Bernt Nordgren (ns), Tony Normark (s), Monica
Öjemalm (s), Frank Öqvist (s), Margareta Pohjanen (s), Laila Furskog (s), Gunnel
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Eriksson (s), Clary Persson (s), Anneli Isaksson (mav), Katarina Fulford (m), Erik
Johansson (s), Vivi Eriksson (s), Steve Ärlebrand (s), Benny Blom (m), Stig Eriksson (v),
Monica Nordvall Hedström(m), Henrik Lehtipalo (v), Birgitta Heldeskog (s), Per
Wahlström (m) och Michael Martinsson (m)
att avslå motionen med hänvisning till att förbud mot tiggeri på plats i Gällivare kommun inte är förenligt med ordningslagen då det inte föreligger någon risk för upprätthållandet av den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig plats inom kommunen
samt att förslaget strider mot Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av
den 29 april, Rörlighetsdirektivet, 5 kap. 24 artikeln "Likabehandling".
Propositionsordning
Ordförande ställer Eric Palmqvist m fl förslag mot Katinka Sundqvist Apelqvist m fl
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Katinka Sundqvist Apelqvist m fl förslag.
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KS/2015:437 -101
§ 145
Motion av Eric Palmqvist (sd) och Paula Lohiniva (sd) - Lättillgängligt motionsregister
på Gällivare kommuns hemsida
Kommunfullmäktige beslutar
att hänskjuta motionen till kommunens LEX-projekt,
att motionen därmed anses besvarad.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Eric Palmqvist (sd) och Paula Lohiniva (sd) har inlämnat en motion med förslag om att
samtliga inkomna motioner till Gällivare kommun ska göras tillgängliga på kommunens
hemsida, sorterade efter parti och kronologi, med början vid nuvarande mandatperiods
ingång. Motionärerna föreslår även att motionerna ska kunna laddas ner till gagn för
bland annat media samt att ett sökbart och överskådligt register över motionerna ska
upprättas på kommunens hemsida.
De motioner som inkommer till kommunkansliet registreras i ärendehanteringssystemet
LEX och får ett ärendenummer. Registrator för även en förteckning över vilka motioner
som inkommit, vilken förvaltning som fått i uppdrag att vidare hantera motionen samt
när i tid motionen bör besvaras enligt KL 5 kap. 33 §. Gällande publicering på kommunens hemsida så publiceras idag ärendelistor samt protokoll för respektive nämnd,
styrelsen och fullmäktige i kronologisk ordning med möjlighet till nedladdning i pdfformat. Kommunen tillhandahåller information på sin hemsida om hur programmet
Adobe Reader, samt eventuella andra program, kan laddas hem gratis. Programmet
Adobe Reader behövs för att kunna ladda hem dokumenttypen pdf. Möjligheten att även
publicera inkomna motioner i pdf-format, sorterade i kronologisk ordning med synlig
partibeteckning anser utredningen vara god.
Den tredje att-satsen, att upprätta ett sökbart och överskådligt register över motionerna
är i dagsläget svårare att genomföra. Dels på grund av gränssnittet, dvs informationsöverföring mellan hemsidan och ärendehanteringssystemet LEX, som kommunen idag
använder samt att frågan är en pågående utvecklingsmöjlighet inom kommunens LEXprojekt. Kortfattat syftar LEX-projektet till att utveckla, digitalisera och tillgängliggöra
ärenden och offentliga handlingar. Frågan om ett sökbart register är något som behöver
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arbetas vidare med innan det är möjligt att besvara om ett sådant register är möjligt att
införa.
Ekonomiska konsekvenser
Publicering av motioner på kommunens hemsida bör i sig inte medföra några ekonomiska konsekvenser. Publiceringen ska ske digitalt och möjlighet ges för kommuninvånare, media och övriga intressenter att själva ladda ner dokumenten i pdf- format för att
antingen hantera digitalt eller själva skriva ut.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Publicering av inkomna motioner digitalt är en tillgänglighetsfråga. Barn och ungdomar
använder sig av digitala sökvägar för att inhämta information. Ett motionsregister är ett
led i en ökad transparens, tillgänglighet samt förstärkter demokratin då informationen
om inkomna motioner förväntas nå ut till fler intressenter än om registret enbart finns
analogt på kommunens kansli.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att hänskjuta motionen till kommunens LEX-projekt,
att motionen därmed anses besvarad.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 § 165.
3. Kommunstyrelsen 2015-09-21 § 227.
Yrkande
Eric Palmqvist (sd) yrkar
att bifalla motionen.
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)
att hänskjuta motionen till kommunens LEX-projekt,
att motionen därmed anses besvarad.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Eric Palmqvists förslag mot Lars Alriksson m fl förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Lars Alriksson m fl förslag.
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KS/2015:67 -734
§ 146
Motion av Eric Palmqvist (sd) och Paula Lohiniva (sd) - Öppnande av Wassarahem 2
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen då behovet under tid är tillgodosett.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig skriftlig mot beslutet, bilaga 2.
Bakgrund
Under hösten 2010 (1 okt) öppnades ett tillfälligt korttidsboende Wassarahem 2 för att
klara den höga belastningen av personer med beslut om särskilt boende samt minimera
kostnader för utskrivningsklara från landstinget. Det tillfälliga korttidsboendet, Wassarahem 2, minskade antal platser succesivt enligt planering. Antal platser; År 2010-2011
13 platser, År 2012 10 platser, fr o m mars 2013 8 platser då Wassarahem 2 flyttades till
lokaler i Malmberget.
Wassarahem 2 stängdes tillfälligt fr om juli 2014 och avvecklades fr o m oktober 2014.
Uppfölningen visade att omfattningen av ej verkställda beslut till särskilt boende samt
betalningsansvar har minskat och kan mötas med platserna på Wassarahem 1, som har
19 korttidsplatser.
Ekonomiska konsekvenser
Öppning av ytterligare korttidsplatser innebär en kostnad av ca 7 mkr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser då verksamhetens målgrupp är äldre.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen då behovet under tid är tillgodosett.
Beslutsunderlag
1. Motion 2015-01-13
2. Socialnämnden 2015-06-04 § 89.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 § 166.
4. Kommunstyrelsen 2015-09-21 § 228.
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Yrkande
Paula Lohiniva (sd) yrkar
att bifalla motionen.
Steve Ärlebrand (s) yrkar med instämmande av Katinka Sundqvist Apelqvist (v)
att avslå motionen då behovet under tid är tillgodosett.
Propositionsordning
Ordförande ställer Paula Lohinivas förslag mot Steve Ärlebrand m fl förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Steve Ärlebrand m fl förslag.
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KS/2014:678 -860
§ 147
Motion av Tomas Nilsson (s) och Birgitta Larsson (s) - Kultur och hälsa
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till att det i dagsläget redan finns ett etablerat samarbete mellan socialnämndens respektive barn-, utbildning - och kulturnämnden
gällande kulturverksamhet samt att arbetet med kultur ur ett hälsoperspektiv ingår i den
Folkhälsopolitiska planens 2013-2018.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Protokollsanteckning
Bernt Nordgren (ns) vill föra följande till protokollet:
Intentionen i motionen är viktig för målgrupperna. Frågan måste hänskjutas som en
prioriterad fråga till kulturutskottet för fortsatt arbete.
Bakgrund
En motion har inkommit från Tomas Nilsson (s) och Birgitta Larsson (s) med förslag
om att kommunen bör ta fram ett kulturprogram med riktade kulturinsatser för äldre och
funktionsnedsatta. Ansvaret för att ta fram programmet bör enligt motionärerna ligga på
barn-, utbildning- och kulturnämnden samt socialnämnden. Programmet bör tas fram i
samverkan med andra intressenter som SPF, PRO samt andra intresserade föreningar.
Motionärerna föreslår att medel avsätts för att anställa en projektledare för att genomgöra projektet.
I Gällivare kommuns Folkhälsopolitiska plan 2013-2018, antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17 § 166, framgår under målområde två, Alla barn och ungdomar i Norrbotten ska ha en trygg, god och hälsosam uppväxt, att ett av målen för perioden är " ett
brett och utvecklande utbud av kultur- och fritidsaktiviteter": Utredningen tolkar skrivningen som att den gäller alla barn och ungdomar i Norrbotten, även de med funktionsnedsättningar. Under målområde fyra, En trygg ålderdom, är målet för perioden att
"miljön är trygg och bidrar till ett aktivt liv". Målen i den Folkhälsopolitiska planen ska
inkluderas i förvaltningarnas handlingsplaner och återrapporteras till Folkhälsorådet i
Välfärdsbokslutet.
Välfärdsbokslutet Folkhälsa 2013 delgavs kommunstyrelsen 2014-06-16 § 112:8. I bokslutet framgår att under 2013 har det aktivt arbetats med kultur inom alla verksamheter
inom socialförvaltningen. Äldreomsorgen har bl.a. ett aktivt samarbete med barn-, ut
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bildning- och kulturnämnden samt kulturenheten i syfte att kunna påverka och få till
stånd anpassade kulturaktiviteter på äldreboenden. Inom alla verksamheter planerades
under 2013 kulturella och sociala arrangemang och kulturombud är utsedda med ansvar
för planering och genomförande av aktiviteterna. Bland samverkanspartners återfanns
bland annat Finska föreningen, sameföreningar, Studieförbundet, olika pensionärsorganisationer, Svenska kyrkan och Röda korset. Bland aktiviteterna som arrangerades
återfanns bland annat musikunderhållning, lässtunder, bio och dans. Kultur är en del av
vad som bidrar till ett aktivt liv, enligt målet i den Folkhälsopolitiska planen. Välfärdsbokslutet för 2014 är inte ännu färdigställt, men arbetet har fortsatt även under 2014.
Handikappomsorgen, äldreomsorgen och kulturenheten har getts möjlighet att yttra sig
angående förslaget i motionen. Kulturenheten ställer sig positiv till att upprätta ett riktat
kulturprogram gentemot äldre och funktionsnedsatta. De anser även att det behöver
anställas en person som samordnar resurser och planering mellan de respektive verksamheterna. Socialförvaltningen har gett ett samlat svar på hur de ställer sig till motionärernas förslag. Socialförvaltningen anser att kultur måste kunna riktas till samtliga
äldre, inte enbart de som bor på särskilt boende. Socialförvaltningen anser inte att det
behövs en specifik samordnare inom socialförvaltningen utan att den funktionen bör
finnas inom kulturenheten.
Kommunstyrelsen beslutade 27 april 2015 § 133 att ärendet återremitteras för att begära
ett yttrande från kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor.
Ekonomiska konsekvenser
Motionärerna föreslår att medel avsätts för att anställa en projektledare för att genomföra projektet. Utredningen tolkar detta som att projektledare skall anställas för att utarbeta själva kulturprogramet. Finansieringen för en projektledare finns i dagsläget varken
inom socialnämndens eller barn-, utbildnings- och kulturnämndens budget. Enligt
Kommunallagen (1991:900) 8 kap. 12 § skall fullmäktige, vid beslut om utgift under
löpande budgetår, även fatta beslut om hur utgiften skall finansieras. Ungefärliga kostnader för en tjänst som projektledare kan beräknas utifrån en uppskattad månadslön
á 30 000 kronor. Inklusive arbetsgivaravgiften blir den ungefärliga kostnaden
503 395 kronor/år.
Enligt Regler för Gällivare kommuns dokumentsamling (KF 2010-10-18 § 90) skall
kommunfullmäktige besluta om upprättandet av en förvaltningsövergripande plan och
kommunstyrelsen ansvara för att den upprättas och revideras. Utredarfunktionerna inom
nämnd- och utredningsenheten är den funktion inom kommunledningskontoret som
arbetar fram och reviderar kommunens övergripande planer och andra övergripande
styrdokument. Ansvaret för upprättandet av ett nytt kulturprogram för äldre skulle därför falla på nämnd- och utredningsenheten i samverkan med kulturenheten och socialförvaltningen.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga direkt kända. Motionärernas förslag riktigt sig till äldre och funktionsnedsatta.
Inom målgruppen funktionsnedsatta finns även yngre personer som skulle kunna gynnas
av ett kulturprogram. Socialförvaltningen har valt att ge ett generellt svar och ej utifrån
respektive område. Ungdomsrådet har ej varit remissinstans.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till att det i dagsläget redan finns ett etablerat samarbete mellan socialnämndens respektive barn-, utbildning - och kulturnämnden gällande
kulturverksamhet samt att arbetet med kultur ur ett hälsoperspektiv ingår i den Folkhälsopolitiska planens 2013-2018.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Folkhälsopolitisk plan 2013-2018.
3. Välfärdsbokslutet Folkhälsa 2013.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 65.
5. Kommunala pensionärsrådets yttrande 2015-05-05.
6. Rådet för funktionshinderfrågors yttrande 2015-06-02.
7. Kommunstyrelsen 2015-09-21 § 229.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar
att bifalla motionen då Socialdemokraterna anser att det är av oerhörd vikt att målgrupperna får riktade insatser inom kultur och hälsa.
Bernt Nordgren (ns) yrkar med instämmande av Pernilla Fagerlönn (v)
att avslå motionen med hänvisning till att det i dagsläget redan finns ett etablerat samarbete mellan socialnämndens respektive barn-, utbildning - och kulturnämnden gällande
kulturverksamhet samt att arbetet med kultur ur ett hälsoperspektiv ingår i den Folkhälsopolitiska planens 2013-2018.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Bernt Nordgren m fl förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Bernt Nordgren m fl förslag.
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KS/2014:605 -102
§ 148
Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet tas upp till kommunfullmäktige 9 november 2015.
Bakgrund
Föreligger val av ersättare till miljö- och byggnämnden efter Mikaela Peltz (v).
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige
att ärendet tas upp till kommunfullmäktige 9 november 2015.
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KS/2014:605 -102
§ 149
Fyllnadsval av ledamot och ersättare i miljö- och byggnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Vivi Eriksson (s) till ledamot i miljö- och byggnämnden,
att utse Christoffer Lind (s) till ersättare i miljö- och byggnämnden.
Bakgrund
Fyllnadsval av ledamot i miljö- och byggnämnden efter Rose-Marie Norlin (s) upptas
till behandling.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse Vivi Eriksson (s) till ledamot i miljö- och byggnämnden,
att utse Christoffer Lind (s) till ersättare i miljö- och byggnämnden.
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KS/2014:614 -102
§ 150
Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Anna-Maria Wahlström (m) till ersättare i socialnämnden.
Bakgrund
Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Margareta Mathiasson (m) upptas till
behandling.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse Anna-Maria Wahlström (m) till ersättare i socialnämnden.
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KS/2014:625 -102
§ 151
Fyllnadsval av ersättare i överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Monica Nordvall Hedström (m) till ersättare i överförmyndarnämnden.
Bakgrund
Fyllnadsval av ersättare i överförmyndarnämnden efter Ann-Catrin Hansson (m) upptas
till behandling.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse Monica Nordvall Hedström (m) till ersättare i överförmyndarnämnden.
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KS/2014:602 -102
§ 152
Fyllnadsval av ledamot och ersättare i Matlaget i Gällivare AB
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Birgitta Heldeskog (s) till ledamot i Matlaget i Gällivare AB,
att utse Monika Eriksson (s) till ersättare i Matlaget i Gällivare AB.
Bakgrund
Fyllnadsval av ledamot i Matlaget i Gällivare AB efter Rose-Marie Norlin (s) upptas till
behandling.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse Birgitta Heldeskog (s) till ledamot i Matlaget i Gällivare AB,
att utse Monika Eriksson (s) till ersättare i Matlaget i Gällivare AB.
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KS/2014:608 -102
§ 153
Fyllnadsval av nämndeman 2015
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Tony Normark (s) till nämndeman för 2016.
Bakgrund
Fyllnadsval av nämndeman efter Rose-Marie Norlin (s) upptas till behandling.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse Tony Normark (s) till nämndeman för 2016.
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KS/2014:605 -102
§ 154
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Miljö- och byggnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna entledigande av Sigmund Matti (m) som ledamot i miljö- och byggnämnden.
Bakgrund
Sigmund Matti (m) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag
som ledamot i miljö- och byggnämnden.
Ärendet tas upp till behandling vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
1. Avsägelse.
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KS/2014:605 -102
§ 155
Fyllnadsval av ledamot och ersättare i miljö- och byggnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Per Wahlström (m) till ledamot i miljö- och byggnämnden,
att ersättare (m) till miljö- och byggnämnden lämnas öppet till kommunfullmäktiges
sammanträde 5 oktober 2015.
Bakgrund
Fyllnadsval av ledamot i miljö- och byggnämnden efter Sigmund Matti (m) upptas till
behandling.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse Per Wahlström (m) till ledamot i miljö- och byggnämnden,
att ersättare (m) till miljö- och byggnämnden lämnas öppet till kommunfullmäktiges
sammanträde 5 oktober 2015.
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KS/2015:17 -101
§ 156
Delgivningar
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga delgivningslistan till handlingarna.
Bakgrund
Delgivningar
1. KS 2015:49/104
Moderata Samlingspartiet har den 25 augusti 2015 lämnat in verksamhetsberättelse för
2014-2015.
2. KS 2014:546/102
Länsstyrelsen Norrbotten har den 27 augusti 2015 beslutat om ny ledamot Anna-Carin
Hogeland Heneskär (s) och ny ersättare Laila Furskog (s) från 27 augusti till och med
den 14 oktober 2018 i kommunfullmäktige.
3. KS 2014:546/102
Länsstyrelsen Norrbotten har den 27 augusti 2015 beslutat om ny ledamot Katarina Fulford (m) och ny ersättare Per Wahlström (m) från 27 augusti till och med den 14 oktober
2018 i kommunfullmäktige.
4. KS 2015:588/702
Korrespondens med näringsidkare gällande taxa serveringstillstånd samt näringslivets
regelnämnds rapport om serveringstillstånd.
5.
Presentation av Kulturskolan, utsedd till Årets verksamhet i Gällivare kommun.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 286 (287)
2015-10-05
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2015:585 -624
§ 157
Interpellation av Johannes Sundelin (s) - KFs beslut om skolsköterskor och kuratorer på
samtliga skolor varje dag
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Bakgrund
Johannes Sundelin (s) har inkommit med en interpellation angående kommunfullmäktiges beslut om skolsköterskor och kuratorer på samtliga skolor varje dag.
Kommunstyrelsens ordförande Jeanette Wäppling (v) har utarbetat ett skriftligt svar
som har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.
Beslutsunderlag
1. Interpellation.
2. Interpellationssvar.
Interpellationsförfrågan
Ordförande ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får ställas.
Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. Interpellationen besvaras
vid dagens sammanträde.
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2015-10-05
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2015:18 -101
§ 158
Motioner 2015
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna redovisade motioner till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Följande motioner har inkommit:
Motion av Monica Öjemalm (s) och Birgitta Larsson (s) – Utveckling av Enens matsal
till mötesplats för fler äldre i Gällivare kommun. KS 2015:633/735.
Motion av Johannes Sundelin (s) – Ställningstagande för mångfald och att aktivt arbeta
mot främlingsfientlighet genom toleransprojekt. KS 2015:634/130.
Motion av Ulf Normark (s), Claes Danell (s) och Birgitta Larsson (s) – Utredning som
tar fram lämpliga uppställningsplatser för husvagnar, släpvagnar mm i nära anslutning
till Koskullskulle, Gällivare och Malmberget.
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