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KS/2015:9 -101
§1
Delgivningar/Anmälningar/Kurser
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut,
att lägga delgivningarna till handlingarna,
att lägga kursen till handlingarna samt
att tacka för lämnad information.
Bakgrund
Anmälan om beslut fattade på delegation, redovisas i delgivnings/delegationspärm på
sammanträdet.
Delgivningar
1.
Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär;
2014:42 – Internräntan för 2015 revideras
2014:43 – Hyreshöjning fr o m 1 januari 2015 för lokaler med avtal knutna till
konsumentprisindex, KPI
2014:45 – Kommunalal ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform
2014:47 – Överenskommelse gällande e-böcker på folkbibliotek
2014:48 – Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm för år 2015
2014:49 – Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2015
2014:33 – Information om patientlagen (2014:821)
2014:52 – Statsbudgeten för 2015 – Alliansens förslag
2014:53 – Budgetförutsättningar för åren 2014-2018
2014:55 – Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI)
2014:56 – Nya föreskrifter som bland annat innebär ändrade frister för brandskyddskontroll
2014:57 – Ett nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige
2014:58 – Ett nytt förslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder
|
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2014:59 – Budgetförutsättningar för åren 2014-2018
2014:61 – Redovisningsfrågor 2014 och 2015
2.
KS 2014:564/106
Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten har den 1 december 2014 inkommit
med svar på de synpunkter som remissinstanserna inlämnat avseende geografisk översyn i polisregion Nord.
3.
KS 2012:475/100
Kammarrätten i Sundsvall har den 9 december 2014 beslutat att ej meddela prövningstillstånd avseende laglighetsprövning om prövningstillstånd (mål nr 960-14) gällande
kommunfullmäktiges beslut den 20 maj 2013 § 73, Organisation samhällsplanering.
4.
KS 2014:702/109
Rikspolisstyrelsen i Kiruna har den 2 december 2014 inkommit med information om
den nya Polismyndigheten.
5.
KS 2014:740/770
Sveriges Kommuner och Landsting har den 19 december 2014 inkommit med överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till riktade
insatser inom området psykisk ohälsa 2015, dnr 14/6484.
6.
KS 2014:498/534
Länsstyrelsen Norrbotten har den 5 november 2014 beslutat att bevilja Gällivare Energi
tillstånd avseende kameraövervakning, dnr 211-10007-2014.
7.
KS 2014:107/214
Länsstyrelsen Norrbotten har den 16 december 2014 beslutat att avslå överklaganden
gällande detaljplan för del av kvarteret Dansaren, Gällivare kommun,
dnr 403-10997-14.
8.
KS 2014:472/702
Länsstyrelsen Norrbotten har den 4 november 2014 beslutat att Gällivare kommun följer
lagstiftningen i delar som granskats avseende tillsyn enligt alkohollagen (SFS
2010:1622), dnr 705-9689-14.
9.
KS 2014:705/190
Länsstyrelsen Norrbotten har den 4 december 2014 inkommit med protokoll avseende
inspektion av Överförmyndarnämnden i Gällivare kommun, dnr 203-4971-2014.
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10.
KS 2014:715/141
Länsstyrelsen Norrbotten har den 9 december 2014 inkommit med beslut gällande
områdesavgränsningar för Regionalt bidrag till företagsutveckling, dnr 302-10927-14.
11.
KS 2010:115/844
Länsstyrelsen Norrbotten har den 10 december 2014 inkommit med information
avseende utetalning av stöd, 898 162 kr, gällande europeiska regionala utvecklingsfonden, dnr 512-9727-11.
12.
KS 2014:696/007
Revisorerna, Gällivare kommun har den 26 november 2014 inkommit med en revisionsrapport och slutdokument avseende ”Integrationsarbetet, Gällivare kommun”.
13.
KS 2014:644/730
Synskadades Riksförbund har den 20 oktober inkommit med en skrivelse angående
ökade möjligheter på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.
Kommunalrådet har den 10 november 2014 besvarat skrivelsen från Synskadades riksförbund Gällivare och Norrbotten.
14.
KS 2014:653/210
Nämnd- och utredningsenheten har den 13 november 2014 lämnat en sammanställning
av synpunkter till Länsstyrelsen avseende nya riktlinjer för bebyggelseplanering intill
rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods i Norrbotten.
15.
KS 2014:707/840
Pwc har den 4 december 2014 inkommit med en slutrapport avseende utvärdering av
besöksmål världsarvet Laponia.
16.
KS 2014:669/023
Lärarförbundet m fl fackliga organisationer har den 14 november 2014 inkommit med
en skrivelse angående byte av förvaltningschef på barn-, utbildning- och kulturförvaltningen.
17.
KS 2014:21/107
Top Bostäder har inkommit med protokoll från den 29 april 2014, 4 juni 2014, 16 juni
2014, 24 september 2014, 20 oktober 2014 och den 11 november 2014.
18.
KS 2014:26/106
Folkhälsorådet har inkommit med protokoll från den 14 oktober 2014.
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19.
KS 2014:41/106
Brottsförebyggande rådet har inkommit med minnesanteckningar från den 5 november
2014.
20.
KS 2014:35/103
Kommunförbundet Norrbotten har inkommit med nyhetsbrev för november 2014.
21.
KS 2014:37/106
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner FSV har inkommit med information om ett
möte i Riksdagshuset den 19 november 2014.
22.
KS 2014:36/106
Nenet har inkommit med nyhetsbrev nr 4, 2014.
23.
KS 2014:39/107
Inlandskommunerna Ekonomisk Förening – IEF har inkommit med nyhetsbrev,
december 2014.
24.
Michael Gustafsson, flygplatschef informerade om upphandlingen av flygtrafik
Gällivare samt övriga frågor. Informationen pågick kl. 13.00-13.30.
25.
Stefan Nieminen, verksamhetsansvarig på Sport Event i Gällivare AB informerade om
Vintermetropolen Gällivare. Service- och tekniknämnden var inbjuden att lyssna på
informationen. Informationen pågick kl. 14.00-14.50.
26.
Protokoll har inkommit från:
-

Barn-, utbildning- och kulturnämnden, 2014-12-09.
Service- och tekniknämnden, 2014-11-04 och 2014-12-09.
Kommunala pensionärsrådet, 2014-12-05.

Anmälningar
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande beslut
1.
KS 2014:670/141
2014-11-21 beslutat att lämna 6500 kr i bidrag, för år 2015, till Norrbottens föreningsarkiv.
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2.
KS 2014:668/024
2014-11-12, tillsammans med kommunchefen, tillägg till avtal angående Pensionsadministration och Förmedlingstjänst avseende tjänsten Pensionshjälpen mellan
Gällivare kommun och KPA Pensionsservice AB.
3.
KS 2014:746/021
2014-12-01, tillsammans med kommunchefen, angående avtal avseende förvaltningschef för barn-, utbildning- och kulturförvaltningen. Avtalet gäller under tiden
2014-12-01—2015-06-30.
4.
KS 2014:700/050
2014-12-03, angående upphandling avseende tekniska konsulter för projekteringsuppdrag Gällivare kommun, ramavtal.
Personalchefen har på delegation av kommunstyrelsen tecknat följande lokala
Kollektivavtal
5.
KS 2014:4/002
2014-12-10, Lokalt kollektivavtal med Kommunal om schema för personal vid Handikappomsorgen Område 5. Avtalet gäller under perioden 2015-01-26—2015-05-31.
Tf Utvecklingschef har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande beslut
6.
KS 2014:426/141
2014-11-18 att Naturskyddsföreningen Norrbotten erhåller stöd med 40 000 kr för
genomförande av Framtidsveckan 2015 och produktion av informationsbilaga.
7.
KS 2014:538/141
2014-11-17 att Gällivare Sportklubb erhåller stöd med 4 000 kr för genomförande av
förstudie kring Mat Mässa 2015.
Minoritetsspråkhandläggaren har på delegation av kommunstyrelsen fattat
följande beslut
8.
KS 2014:695/805
2014-11-27 att bevilja 8 794 kr till Gunillahem för resa och uppehälle till Kautokeino
för att besöka ett samiskt äldreboende, besöka silvermuseet och samisk högskola, samt
att avslå 2 500 kr till mat och museéinträde.
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Ekonomiassistent har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande beslut
9.
KS 2014:728/040
2014-12-12, nedskrivning av kundfordringar.
Övrigt
10. Protokoll har inkommit från:
Kommunstyrelsens samhällsomvandlingsutskott 2014-11-06 och
2014-12-11.
Kurser
Västra Götalandsregionen har inkommit med en inbjudan till kursen ”Att välja framtid,
Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet” i Göteborg
den 19-20 maj 2015.
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KS/2015:10 -101
§2
Information om samhällsomvandlingen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar Lennart Johansson, kommunchef, om pågående
ärenden och aktuella händelser.
Vid dagens sammanträde föreligger ingen information.
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KS/2014:547 -102
§3
Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,
att Jeanette Wäppling (v), Lars Alriksson (m), Henrik Ölvebo (mp), Birgitta Larsson (s)
och Tomas Nilsson (s) väljs till kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter,
att Jeanette Wäppling (v) väljs till ordförande 2015-2016 och Lars Alriksson (m) väljs
till ordförande 2017-2018 för kommunstyrelsens arbetsutskott.
att Lars Alriksson (m) väljs till vice ordförande 2015-2016 och Jeanette Wäppling väljs
till vice ordförande 2017-2018 för kommunstyrelsens arbetsutskott och
att Benny Blom (m), Anneli Markström (v), Joakim Nordstrand (mp), Roland Axelsson
(s) och Tomas Junkka (s) väljs till kommunstyrelsens arbetsutskotts ersättare
Bakgrund
Föreligger val av kommunstyrelsens arbetsutskott. Fem ledamöter och fem ersättare
varav en ordförande och en vice ordförande ska väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

|
|

|
|

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
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22
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Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.
Yrkande 2
Lars Alriksson (m) yrkar
att Jeanette Wäppling (v), Lars Alriksson (m) och Henrik Ölvebo (mp) väljs till
kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter,
Birgitta Larsson (s) yrkar
att Birgitta Larsson (s) och Tomas Nilsson (s) väljs till kommunstyrelsens arbetsutskotts
ledamöter.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Lars Alrikssons och Birgitta Larssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Lars Alrikssons och Birgitta Larssons förslag.
Yrkande 3
Lars Alriksson (m) yrkar
att Jeanette Wäppling (v) väljs till ordförande 2015-2016 och Lars Alriksson (m) väljs
till ordförande 2017-2018 för kommunstyrelsens arbetsutskott.
att Lars Alriksson (m) väljs till vice ordförande 2015-2016 och Jeanette Wäppling (v)
väljs till vice ordförande 2017-2018 för kommunstyrelsens arbetsutskott och
Propositionsordning 3
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.
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Yrkande 4
Lars Alriksson (m) yrkar
att Benny Blom (m), Anneli Markström (v) och Joakim Nordstrand (mp) väljs till
kommunstyrelsens arbetsutskotts ersättare,
Birgitta Larsson (s) yrkar
att Roland Axelsson (s) och Tomas Junkka (s) väljs till kommunstyrelsens arbetsutskotts ersättare.
Propositionsordning 4
Ordförande ställer Lars Alrikssons och Birgitta Larssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Lars Alrikssons och Birgitta Larssons förslag.
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KS/2014:550 -102
§4
Val av kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,
att Lars Alriksson (m), Jeanette Wäppling (v), Henrik Ölvebo (mp), Birgitta Larsson (s)
och Tomas Nilsson (s) väljs till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskotts ledamöter,
att Lars Alriksson (m) väljs till ordförande 2015-2016 och Jeanette Wäppling väljs till
ordförande 2017-2018 för kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskotts och
att Jeanette Wäppling (v) väljs till vice ordförande 2015-2016 och Lars Alriksson (m)
väljs till vice ordförande 2017-2018 för kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskotts.
att Benny Blom (m), Anneli Markström (v), Joakim Nordstrand (mp), Maria Åhlén (s)
och Roland Axelsson (s) väljs till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskotts
ersättare,
att till adjungerande ledamöter utse Bernt Nordgren (ns), Fredric Olofsson (mav) och
representant (sd) till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott.
Bakgrund
Föreligger val av kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott. Fem ledamöter och fem
ersättare varav en ordförande och en vice ordförande ska väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
|
|

|
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Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
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5.
6.

M/V/Mp/Ns/MaV
S

7,33
5,66

Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.
Yrkande 2
Lars Alriksson (m) yrkar
att Lars Alriksson (m), Jeanette Wäppling (v) och Henrik Ölvebo (mp) väljs till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskotts ledamöter,
Birgitta Larsson (s) yrkar
att Birgitta Larsson (s) och Tomas Nilsson (s) väljs till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskotts ledamöter.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Lars Alrikssons och Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i
enlighet med Lars Alrikssons och Birgitta Larssons förslag.
Yrkande 3
Lars Alriksson (m) yrkar
att Lars Alriksson (m) väljs till ordförande 2015-2016 och Jeanette Wäppling (v) väljs
till ordförande 2017-2018 för kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskotts och
att Jeanette Wäppling (v) väljs till vice ordförande 2015-2016 och Lars Alriksson (m)
väljs till vice ordförande 2017-2018 för kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskotts.
Propositionsordning 3
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.
|
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Yrkande 4
Lars Alriksson (m) yrkar
att Benny Blom (m), Anneli Markström (v) och Joakim Nordstrand (mp) väljs till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskotts ledamöter,
Birgitta Larsson (s) yrkar
att Maria Åhlén (s) och Roland Axelsson (s) väljs till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskotts ledamöter.
Propositionsordning 4
Ordförande ställer Lars Alrikssons och Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i
enlighet med Lars Alrikssons och Birgitta Larssons förslag
Yrkande 5
Lars Alriksson (m) yrkar
att till adjungerande ledamöter utse Bernt Nordgren (ns), Fredric Olofsson (mav) och
representant (sd) till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott.
Propositionsordning 5
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 19 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:548 -102
§5
Val av kommunstyrelsens budgetberedning 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,
att Lars Alriksson (m), Jeanette Wäppling (v), Henrik Ölvebo (mp), Birgitta Larsson (s)
och Tomas Nilsson (s) väljs till kommunstyrelsens budgetberednings ledamöter,
att Lars Alriksson (m) väljs till ordförande 2015-2016 och Jeanette Wäppling (v) väljs
till ordförande 2017-2018 för kommunstyrelsens budgetberedning,
att Jeanette Wäppling (v) väljs till vice ordförande 2015-2016 och Lars Alriksson (m)
väljs till vice ordförande 2017-2018 för kommunstyrelsens budgetberedning.
att Benny Blom (m), Anneli Markström (v), Joakim Nordstrand (mp), Tomas Junkka (s)
och Maria Åhlén (s) väljs till kommunstyrelsens budgetberednings ersättare,
Bakgrund
Föreligger val av kommunstyrelsens budgetberedning. Fem ledamöter och fem ersättare
varav en ordförande och en vice ordförande ska väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

|
|

|
|

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 20 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.
Yrkande 2
Lars Alriksson (m) yrkar
att Lars Alriksson (m), Jeanette Wäppling (v) och Henrik Ölvebo (mp) väljs till
kommunstyrelsens budgetberednings ledamöter,
Birgitta Larsson (s) yrkar
att Birgitta Larsson (s) och Tomas Nilsson (s) väljs till kommunstyrelsens budgetberednings ledamöter.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Lars Alrikssons och Birgitta Larssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Lars Alrikssons och Birgitta Larssons förslag.
Yrkande 3
Lars Alriksson (m) yrkar
att Lars Alriksson (m) väljs till ordförande 2015-2016 och Jeanette Wäppling (v) väljs
till ordförande 2017-2018 för kommunstyrelsens budgetberedning och
att Jeanette Wäppling (v) väljs till vice ordförande 2015-2016 och Lars Alriksson (m)
väljs till vice ordförande 2017-2018 för kommunstyrelsens budgetberedning.
Propositionsordning 3
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 21 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Yrkande 4
Lars Alriksson (m) yrkar
att Benny Blom (m), Anneli Markström (v) och Joakim Nordstrand (mp) väljs till
kommunstyrelsens budgetberednings ersättare,
Birgitta Larsson (s) yrkar
att Tomas Junkka (s) och Maria Åhlén (s) väljs till kommunstyrelsens budgetberednings
ersättare.
Propositionsordning 4
Ordförande ställer Lars Alrikssons och Birgitta Larssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Lars Alrikssons och Birgitta Larssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 22 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:586 -102
§6
Val till e-nämnden 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,
att Anneli Markström (v) väljs till ledamot och Joakim Nordstrand (mp) väljs till
ersättare i e-nämnden.
Bakgrund
Föreligger val till e-nämnden, en ledamot och en ersättare ska väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66

Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 23 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Yrkande 2
Henrik Ölvebo (mp) yrkar
att Anneli Markström (v) väljs till ledamot och Joakim Nordstrand (mp) väljs till
ersättare i e-nämnden.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Henrik
Ölvebos förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 24 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:598 -102
§7
Val till IT-Norrbotten AB 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,
att Bernt Nordgren (ns) väljs till stämmoombud och Benny Blom (m) väljs till
stämmoombudsersättare till IT-Norrbotten AB.
Bakgrund
Föreligger val till IT Norrbotten AB. Ett stämmoombud och en stämmoombudsersättare
ska väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66

Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 25 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Yrkande 2
Fredric Olofsson (mav) yrkar
att Bernt Nordgren (ns) väljs till stämmoombud och Benny Blom (m) väljs till ITNorrbotten AB.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Fredric Olofssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Fredric
Olofssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 26 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:599 -102
§8
Val till Länstrafiken i Norrbotten AB 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,
att utse Lars Alriksson (m) till ombud och Jeanette Wäppling (v) till ombudsersättare
till Länstrafiken i Norrbotten AB,
att utse Birgitta Larsson (s) till oppositionsrepresentant och Tomas Nilsson (s) till
oppositionsrepresentantersättare till Länstrafiken i Norrbotten AB.
Bakgrund
Föreligger val till Länstrafiken i Norrbotten AB. Ett ombud, en ombudsersättare, en
oppositionsrepresentant och en oppositionsrepresentantersättare ska väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 27 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.
Yrkande 2
Henrik Ölvebo (mp) yrkar
att utse Lars Alriksson (m) till ombud och Jeanette Wäppling (v) till ombudsrepresentant till Länstrafiken i Norrbotten AB,
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Henrik
Ölvebos förslag.
Yrkande 3
Birgitta Larsson (s) yrkar
att utse Birgitta Larsson (s) till oppositionsrepresentant och Tomas Nilsson (s) till
oppositionsrepresentantersättare till Länstrafiken i Norrbotten AB.
Propositionsordning 3
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta
Larssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 28 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:554 -102
§9
Val till Kommunförbundet Norrbotten, vattenfrågor 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,
att utse Henrik Ölvebo (mp) till kontaktpolitiker och Fredric Olofsson (mav) till
ersättare till Kommunförbundet, vattenfrågor.
Bakgrund
Föreligger val till Kommunförbundet, vattenfrågor. En kontaktpolitiker och en ersättare
ska väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66

Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 29 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Yrkande 2
Bernt Nordgren (ns) yrkar
att utse Henrik Ölvebo (mp) till kontaktpolitiker och Fredric Olofsson (mav) till
ersättare till Kommunförbundet, vattenfrågor.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Bernt Nordgrens förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Bernt
Nordgrens förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 30 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:584 -102
§ 10
Nominering till Coompanion AB 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,
att nominera Pernilla Fagerlönn (v) till Coompanion Norrbotten AB:s styrelse.
Bakgrund
Föreligger nominering till Coompanion Norrbotten AB:s styrelse.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66

Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 31 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Yrkande 2
Henrik Ölvebo (mp) yrkar
att nominera Pernilla Fagerlönn (v) till Coompanion Norrbotten AB:s styrelse.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Henrik
Ölvebos förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 32 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:607 -102
§ 11
Val till Norrbottens Energikontor AB, Nenet 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,
att utse Bernt Nordgren (ns) till stämmoombud och Benny Blom (m) till stämmoombudsersättare till Norrbottens Energikontor AB, NENET.
Bakgrund
Föreligger val till Norrbottens Energikontor AB, NENET. Ett stämmoombud och en
stämmoombudsersättare ska väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66

Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 33 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Yrkande 2
Lars Alriksson (m) yrkar
att utse Bernt Nordgren (ns) till stämmoombud och Benny Blom (m) till stämmoombudsersättare till Norrbottens Energikontor AB, NENET.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 34 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:616 -102
§ 12
Nominering till styrelsen för Sveriges vattenkraftkommuner 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,
att nominera Henrik Ölvebo till ledamot till styrelsen för Sveriges vattenkraftskommuner.
Bakgrund
Föreligger nominering till styrelsen för Sveriges vattenkraftskommuner. En ledamot ska
väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66

Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 35 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Yrkande 2
Lars Alriksson (m) yrkar
att nominera Henrik Ölvebo (mp) till ledamot till styrelsen för Sveriges vattenkraftskommuner.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 36 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:555 -102
§ 13
Nominering till Kommuninvest ekonomisk förenings styrelse 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,
att nominera Lars Alriksson (m) till Kommuninvest ekonomisk förenings styrelse.
Bakgrund
Föreligger nominering till Kommuninvest ekonomisk förenings styrelse. En ledamot ska
väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66

Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 37 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Yrkande 2
Fredric Olofsson (mav) yrkar
att nominera Lars Alriksson (m) till Kommuninvest ekonomisk förenings styrelse.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Fredric Olofssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Fredric
Olofssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 38 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:596 -102
§ 14
Val till Inlandskommunernas ekonomiska förening 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,
att utse Henrik Ölvebo (mp) till ombud och Joakim Nordstrand (mp) till ombudsersättare till Inlandskommunernas ekonomiska förening.
Bakgrund
Föreligger val till Inlandskommunernas ekonomiska förening. Ett ombud och en
ombudsersättare ska väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66

Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 39 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Yrkande 2
Bernt Nordgren (ns) yrkar
att utse Henrik Ölvebo (mp) till ombud och Joakim Nordstrand (mp) till ombudsersättare till Inlandskommunernas ekonomiska förening.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Bernt Nordgrens förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Bernt
Nordgrens förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 40 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:597 -102
§ 15
Val till Inlandsbanan 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,
att utse Bernt Wennström till kontaktperson samt Henrik Ölvebo (mp) till ombud till
Inlandsbanan.
Bakgrund
Förligger val till Inlandsbanan. En kontaktperson samt ett ombud ska väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66

Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 41 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Yrkande 2
Bernt Nordgren (ns) yrkar
att utse Bernt Wennström till kontaktperson och Henrik Ölvebo (mp) till ombud till
Inlandskommunernas ekonomiska förening.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Bernt Nordgrens förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Bernt
Nordgrens förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 42 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:556 -102
§ 16
Val till Laponiatjuottjudus 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,
att utse Bernt Wennström till ordinarie och Tommy Isaksson till ersättare till
Laponiatjuottjudus,
att utse Jeanette Wäppling (v) till ordinarie partrådsombud och Lars Alriksson (m) till
ersättare partrådsombud till Laponiatjuottjudus samt
att val till revisor till Laponiatjuottjudus sker vid kommunstyrelsens sammanträde
16 februari 2015.
Bakgrund
Föreligger val till Laponiatjuottjudus. En ordinarie och en ersättare till styrelsen
(tjänstemän) samt ett ordinarie partsrådsombud och en ersättare partsrådsombud samt
en revisor ska väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

|
|

|
|

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 43 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.
Yrkande 2
Lars Alriksson (m) yrkar
att utse Bernt Wennström till ordinarie och Tommy Isaksson till ersättare till
Laponiatjuottjudus,
att utse Jeanette Wäppling (v) till ordinarie partrådsombud och Lars Alriksson (m) till
ersättare partrådsombud till Laponiatjuottjudus samt
att val till revisor till Laponiatjuottjudus sker vid kommunstyrelsens sammanträde
16 februari 2015.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 44 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:612 -102
§ 17
Val till samrådsgrupp Samebyar 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,
att Lars Alriksson (m), Jeanette Wäppling (v) och Birgitta Larsson (s) väljs till
Samrådsgrupp samebyars ledamöter,
att Lars Alriksson (m) väljs till ordförande 2015-2016 och Jeanette Wäppling (v) väljs
till ordförande 2017-2018 till Samrådsgrupp samebyar,
att Jeanette Wäppling (v) väljs till vice ordförande 2015-2016 och Lars Alriksson väljs
till ordförande 2017-2018 till Samrådsgrupp samebyar,
att Benny Blom (m), Anneli Markström (v) och Roland Axelsson (s) väljs till Samrådsgrupp samebyars ersättare.
Bakgrund
Föreligger val till Samrådsgrupp samebyar. Tre ledamöter och tre ersättare varav en
ordförande och en vice ordförande ska väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

|
|

|
|

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 45 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.
Yrkande 2
Henrik Ölvebo (mp) yrkar
att Lars Alriksson (m), Jeanette Wäppling (v) väljs till Samrådsgrupp samebyars
ledamöter,
Birgitta Larsson (s) yrkar
att Birgitta Larsson (s) väljs till Samrådsgrupp samebyars ledamöter.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Henrik Ölvebos och Birgitta Larssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos och Birgitta Larssons förslag.
Yrkande 3
Henrik Ölvebo (mp) yrkar
att Lars Alriksson (m) väljs till ordförande 2015-2016 och Jeanette Wäppling (v) väljs
till ordförande 2017-2018 till Samrådsgrupp samebyar,
att Jeanette Wäppling (v) väljs till vice ordförande 2015-2016 och Lars Alriksson väljs
till ordförande 2017-2018 till Samrådsgrupp samebyar,
Propositionsordning 3
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Ölvebos förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 46 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Yrkande 4
Henrik Ölvebo (mp) yrkar
att Benny Blom (m) och Anneli Markström (v) väljs till Samrådsgrupp samebyars
ersättare,
Birgitta Larsson (s) yrkar
att Roland Axelsson (s) väljs till Samrådsgrupp samebyars ersättare.
Propositionsordning 4
Ordförande ställer Henrik Ölvebos och Birgitta Larssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos och Birgitta Larssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 47 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2015:62 -102
§ 18
Val till Kalix Älvdalens ekonomiska förening 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,
att utse Henrik Ölvebo (m) till ledamot och Fredric Olofsson (mav) till ersättare till
Kalix älvdalens ekonomiska förening,
att utse Bernt Nordgren (ns) till stämmoombud och Benny Blom (m) till stämmoombudsersättare till Kalix älvdalens ekonomiska förening.
Bakgrund
Föreligger val till Kalix älvdalens ekonomiska förening. En ledamot och en ersättare ska
väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 48 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.
Yrkande 2
Lars Alriksson (m) yrkar
att utse Henrik Ölvebo (m) till ledamot och Fredric Olofsson (mav) till ersättare till
Kalix älvdalens ekonomiska förening,
att utse Bernt Nordgren (ns) till stämmoombud och Benny Blom (m) till stämmoombudsersättare till Kalix älvdalens ekonomiska förening.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 49 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:609 -102
§ 19
Val till kommunala pensionärsrådet 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,
att utse Lars Alriksson (m) till ordförande 2015-2016 och Jeanette Wäppling (v) till
ordförande 2017-2018 samt Fredric Olofsson (mav) till ersättare i kommunala
pensionärsrådet.
Bakgrund
Föreligger val till kommunala pensionärsrådet. En ordförande och en ersättare ska
väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66

Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 50 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Yrkande 2
Henrik Ölvebo (mp) yrkar
att utse Lars Alriksson (m) till ordförande 2015-2016 och Jeanette Wäppling (v) till
ordförande 2017-2018 samt Fredric Olofsson (mav) till ersättare i kommunala
pensionärsrådet.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Henrik
Ölvebos förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 51 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:593 -102
§ 20
Val till rådet för funktionshinderfrågor 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,
att utse Bernt Nordgren (ns) och Thomas Nilsson (s) till representanter och Gun Isaxon
(mav) och Tomas Junkka (s) till representantersättare till rådet för funktionshinderfrågor.
Bakgrund
Föreligger val till rådet för funktionshinderfrågor. Två representanter och två representantersättare från kommunstyrelsen ska väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66

Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 52 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Yrkande 2
Henrik Ölvebo (mp) yrkar
att utse Bernt Nordgren (ns) till representant och Gun Isaxon (mav) till representantersättare till rådet för funktionshinderfrågor.
Birgitta Larsson (s) yrkar
att utse Thomas Nilsson (s) till representant och Tomas Junkka (s) till representantersättare till rådet för funktionshinderfrågor.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Henrik Ölvebo och Birgitta Larssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Henrik Ölvebo och Birgitta Larssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 53 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:592 -102
§ 21
Val till folkhälsorådet 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,
att utse Jeanette Wäppling (v) till ordförande för Folkhälsorådet,
att utse Birgitta Larsson (s) till vice ordförande för Folkhälsorådet,
Bakgrund
Föreligger val till Folkhälsorådet från kommunstyrelsen av en ordförande, majoriteten
och en vice ordförande från oppositionen.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66

Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 54 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Yrkande 2
Bernt Nordgren (ns) yrkar
att utse Jeanette Wäppling (v) till ordförande för Folkhälsorådet,
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Bernt Nordgrens förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Bernt
Nordgrens förslag.
Yrkande 3
Birgitta Larsson (s) yrkar
att utse Birgitta Larsson (s) till vice ordförande för Folkhälsorådet,
Propositionsordning 3
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta
Larssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 55 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:606 -102
§ 22
Val av representant till samrådsgruppen för minoritetsspråk 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,
att utse Pernilla Fagerlönn (v) till ordförande för Samrådsgruppen för minoritetsspråk.
Bakgrund
Föreligger val till Samrådsgruppen för minoritetsspråk. En ordförande från kommunstyrelsen ska väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66

Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 56 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Yrkande 2
Fredric Olofsson (mav) yrkar
att utse Pernilla Fagerlönn (v) till ordförande för Samrådsgruppen för minoritetsspråk.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Fredric Olofssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Fredric
Olofssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 57 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:621 -102
§ 23
Val av referensgrupp till ungdomsfullmäktige 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,
att utse Jeanette Wäppling (v) och Maria Åhlén (s) till representanter till Ungdomsfullmäktiges referensgrupp.
Bakgrund
Föreligger val till Ungdomsfullmäktiges referensgrupp av två representanter från
kommunstyrelsen.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66

Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 58 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Yrkande 2
Bernt Nordgren (ns) yrkar
att utse Jeanette Wäppling (v) till representant till Ungdomsfullmäktiges referensgrupp.
Birgitta Larsson (s) yrkar
att utse Maria Åhlén (s) till representant till Ungdomsfullmäktiges referensgrupp.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Bernt Nordgren och Birgitta Larssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Bernt Nordgren och Birgitta Larssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 59 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:622 -102
§ 24
Val av kontaktpolitiker i ungdomsrådet 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,
att utse Henrik Ölvebo (mp) och Maria Åhlén (s) till kontaktpolitiker till ungdomsrådet.
Bakgrund
Föreligger val av kontaktpolitiker till ungdomsrådet. Två kontaktpolitiker ska väljas.
Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har
Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och
Malmfältens väl haft valteknisk samverkan.
Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:
Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partikonstellation
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S
M/V/Mp/Ns/MaV
S

JMF-tal
22
17
11
8,5
7,33
5,66

Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar
att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 60 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Yrkande 2
Bernt Nordgren (ns) yrkar
att utse Henrik Ölvebo (mp) till kontaktpolitiker till ungdomsrådet.
Birgitta Larsson (s) yrkar
att utse Maria Åhlén (s) till kontaktpolitiker till ungdomsrådet.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Bernt Nordgren och Birgitta Larssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Bernt Nordgren och Birgitta Larssons förslag.
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KS/2014:84 -102
§ 25
Val av representanter till styrgrupp skolstrukturutredning
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Fredric Olofsson (mav) till representant till styrgrupp för skolstrukturutredningen,
att utse Tomas Junkka (s) till representant från oppositionen till styrgrupp för skolstrukturutredningen.
Bakgrund
Föreligger val till styrgrupp för skolstrukturutredningen. Två representanter från
kommunstyrelsen ska väljas varav en från oppositionen.
Yrkande 1
Henrik Ölvebo (mp) yrkar
att utse Fredric Olofsson (mav) till representant till styrgrupp för skolstrukturutredningen.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Henrik
Ölvebos förslag.
Yrkande 2
Birgitta Larsson (s) yrkar
att utse Tomas Junkka (s) till representant från oppositionen till styrgrupp för skolstrukturutredningen.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta
Larssons förslag.
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KS/2014:560 -102
§ 26
Val av borgerliga begravningsförrättare 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Tomas Junkka (s) och Monica Uimonen till borgerliga
begravningsförättare för tiden 2015 - 2018.
Bakgrund
Föreligger val av borgerliga begravningsförrättare. För tiden 2010-2014 har Tomas
Junkka (s) och Monica Uimonen varit valda.
Yrkande 1
Jeanette Wäppling (v) yrkar
att utse Tomas Junkka (s) och Monica Uimonen till borgerliga
begravningsförättare för tiden 2015 - 2018.
Propositionsordning 1
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/2013:593 -003
§ 27
Dokumenthanteringsplan för kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreslagen dokumenthanteringsplan för kommunledningskontoret,
att besluta om gallring i överensstämmelse med handlingsförteckning.
Bakgrund
Gällande dokumenthanteringsplan för kommunledningskontoret beslutades av
kommunstyrelsen 2011-09-26, §. Behov av uppdatering av gällande plan föreligger då
organisationen för kommunledningskontoret har förändrats i och med att Miljö- och
byggkontoret har bildat egen förvaltning och kommunen har bytt e-postsystem.
Anvisningar över hanteringen av elektroniska handlingar såsom e-post, SMS,
meddelanden i röstbrevlåda har kommit och föranleder också ett behov av uppdatering.
Ekonomiska konsekvenser
Inga särskilda
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga särskilda konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta föreslagen dokumenthanteringsplan för kommunledningskontoret,
att besluta om gallring i överensstämmelse med handlingsförteckning.
Beslutsunderlag
1. Jämförelsedokument.
2. Förslag på nytt styrdokument.
3. Förteckning över handlingar med gallringsuppgifter.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-15 § 201.
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Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)
att anta föreslagen dokumenthanteringsplan för kommunledningskontoret,
att besluta om gallring i överensstämmelse med handlingsförteckning.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alriksson m fl förslag.
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KS/2014:684 -100
§ 28
E-petitioner/e-förslag för medborgardialog
Kommunstyrelsen beslutar
att införa e-förslag för medborgardialog,
att i avvaktan på teknikval samt kostnader för e-förslag ge möjlighet för medborgare i
Gällivare kommun att lämna in skriftliga medborgarförslag,
att nämnd och utredning ges i uppgift att organisera detta och att de införs under första
kvartalen 2015.
Ajournering kl. 11.20 - 11.25.
Reservation
Birgitta Larsson (s), Roland Axelsson (s), Thomas Nilsson (s), Tomas Junkka (s) och
Maria Åhlen (s) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 1.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har antagit SKL:s definition av begreppet medborgardialog enligt
följande: "medborgardialog bör ses som en del i styrprocessen, som ett eller flera
underlag, för förtroendevalda när de ska fatta beslut. Medborgardialog är systematiska
dialoger mellan medborgare och förtroendevalda med syfte att stärka demokratin".
Förtroendevalda har haft en endagsutbildning, om medborgardialog, i oktober 2013 med
föreläsare från SKL. Därefter har nämnd- och utredningsenheten fått i uppdrag att
presentera en metod för medborgardialog. En arbetsgrupp bestående av representanter
från IT-, informations-, och nämnd- och utredningsenheten har arbetat med uppdraget. I
arbetet med att ta fram ett ramverk för e-förslag har arbetsgruppen besökt Haparanda
kommun. Dessutom har en omvärldsorientering gjorts av sex kommuner, inklusive
Haparanda kommun, som använder
e-förslag.
Ekonomiska konsekvenser
Eftersom kommunstyrelsen endast ska ta ställning till metod för medborgardialog i form
av e-förslag föreligger inga kostnader. Själva införandet kommer att medföra kostnader
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Konsekvenser för barn och ungdomar
I utredningen föreslås att alla ska kunna lämna in e-förslag vilket möjliggör för barn och
unga att på ett enkelt sätt engagera sig i olika samhällsfrågor som berör målgrupperna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att införa e-förslag för medborgardialog,
att anta ramverk för e-förslag,
att anta målsättning och syfte för e-förslag,
att invänta med teknikval för e-förslag samt beslut om kostnader och behov av övriga
resurser tills styrgruppen för ärende- och dokumenthanteringssystemet är klar med sitt
arbete,
att i avvaktan på teknikval för e-förslag ge möjlighet för medborgare boende i Gällivare
kommun att lämna in skriftliga medborgarförslag,
att nämnd och utredning ges i uppgift att organisera detta och att de införs under första
kvartalen 2015.
Beslutsunderlag
1. Utredning: E-petitioner/e-förslag för medborgardialog.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-15 § 202.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar
att införa e-förslag för medborgardialog,
att i avvaktan på teknikval samt kostnader för e-förslag ge möjlighet för medborgare i
Gällivare kommun att lämna in skriftliga medborgarförslag,
att nämnd och utredning ges i uppgift att organisera detta och att de införs under första
kvartalen 2015.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 67 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Thomas Nilsson (s)
att invänta med teknikval för e-förslag samt beslut om kostnader och behov av övriga
resurser tills styrgruppen för ärende- och dokumenthanteringssystemet är klar med sitt
arbete,
att därefter införa e-förslag för medborgardialog samt
att anta ramverk för e-förslag,
att anta målsättning och syfte för e-förslag,
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Birgitta Larssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Lars Alrikssons förslag.
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KS/2014:687 -005
§ 29
Anskaffande av Solarplexus IT:s applikation för digitala sammanträden
Kommunstyrelsen beslutar
att anskaffa Solarplexus IT:s lösning för digitala sammanträden,
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2011-11-21 § 333 om att DocuNotes tillsammans
med Politikerportalen skall vara standardlösning för distribution av handlingar,
att en tidplan för införande av projektet presenteras till nästa sammanträde.
Bakgrund
Under 2010 beslutade kommunstyrelsen i sina styrkort att den interna och externa
informationen skulle göras mer tillgänglig. En arbetsgrupp för ändamålet bildades.
Resultatet av arbetet blev en politikerportal på Gällivare kommuns hemsida där kallelser
och protokoll lagras och som politikerna når via inloggning. Kallelser kan laddas ner till
dator eller läsplatta via portalen. Samtidigt togs beslut om att en applikation skulle tas
fram anpassad för läsplattor (iPad) i samarbete med leverantören Winterkvist och från
2011 har handlingar till politiker även kunnat skickas i digitalt format via en applikation
benämnd DocuNotes.
I juli 2011 gjordes en utvärdering av politikerportalen och användandet av iPad som
verktyg.
Utvärderingen konstaterar att kommunen i framtiden måste välja väg, antingen arbeta
med digitala handlingar eller med pappershandlingar då det är ohållbart, både arbetsmässigt och ekonomiskt att använda båda alternativen samtidigt.
I november 2011, KS/2011-11-21 § 333, beslutade kommunstyrelsen
att Gällivare kommuns nämnder samt kommunfullmäktige ska införa pappersfria
digitaliserade sammanträden fullt ut,
att iPad ska vara den tekniska lösningen för att läsa/hantera digitala handlingar,
att den framtagna applikationen DocuNotes ska vara standardlösning för distribution
av
handlingar tillsammans med webbplatsen Politikerportalen samt att utveckling av
DocuNotes ska göras så långt det är möjligt
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Dagens hantering av digitala sammanträden har inneburit ett kraftigt merarbete för
nämnds- och kommunsekreterare. I stället för en mer rationell och effektivare hantering
av nämndsadministrationen har vi i dagsläget en mer tidskrävande administration på
grund av att sekreterarna förväntas distribuera handlingar på flera sätt och med system
som är dåligt integrerade med kommunens system för nämndshantering.
I den utveckling av ärende- och dokumenthanteringssystemet Lex som skett under ett
antal år ingår en applikation för Ipad där hela sammanträdet med dess ärendeförteckning
och handlingar kan göras tillgänglig i Ipad utan något merarbete för sekreterarna.
Lars Nilsson, projektledare Lex informerade kl. 15.00-15.30.
Ekonomiska konsekvenser
Applikationen kostar 150 000 kronor att anskaffa. Applikationen bidrar dock till en
minskning av porto- och kopieringskostnader då handlingar kan göras tillgängliga till
applikationerna i det ögonblick då dessa är färdigställda och finns i Lex genom synkronisering av sammanträden. Applikationen kan köras på iPad 2 vilket minskar kostnaden
för nyanskaffande av plattor.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen
att anskaffa Solarplexus IT:s lösning för digitala sammanträden,
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2011-11-21 § 333 om att DocuNotes tillsammans
med Politikerportalen skall vara standardlösning för distribution av handlingar.
Beslutsunderlag
1. Utredning.
2. Grafiskt flöde över sekreterarnas arbete.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar
att anskaffa Solarplexus IT:s lösning för digitala sammanträden,
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2011-11-21 § 333 om att DocuNotes tillsammans
med Politikerportalen skall vara standardlösning för distribution av handlingar,
att en tidplan för införande av projektet presenteras till nästa sammanträde.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.
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KS/2014:659 -214
§ 30
Planbesked Andra Sidan
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja ett detaljplanearbete för
fastigheten Gällivare 13:18, Andra Sidan.
Bakgrund
XX (med fullmakt från övriga delägare för fastigheten Gällivare 13:18), har inkommit
med en ansökan om planbesked för del av fastigheten Gällivare 13:18, Andra Sidan.
För närvarande gäller områdesbestämmelserna för Andra Sidan som vann laga kraft i
juni1993. Det aktuella området har beteckningen L1 som innebär att området utgör en
kulturhistorisk värdefull miljö där det öppna odlingslandskapet och jordbruksbebyggelsen bildar en bevarandevärd landskapsbild.
Området är utpekat för bostadsändamål i granskningshandlingarna till den fördjupade
översiktsplanen, Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 2014-2032. Rekommendationerna i FÖP 2014-2032 är att Andra Sidan ska prioriteras för förtätning med upp
till 450 bostäder inklusive de redan planerade bostäderna på Bryggeribacken. I övrigt
ska de strategier och rekommendationer som finns beskrivna i den fördjupade översiktsplanen beaktas.
Planläggningen gäller en villabebyggelse med cirka 7-9 stycken tomter.
Vatten- och avloppsnätet (VA) är nyligen utbyggt på Andra Sidan, det finns kapacitet
för ny bostadsbebyggelse. Området ligger till största delen inom kommunens verksamhetsområde för VA.
Ekonomiska konsekvenser
Exploatör bekostar planarbetet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Nya bostäder ger förutsättningar för en god boendemiljö för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
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att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja ett detaljplanearbete för fastigheten Gällivare 13:18, Andra Sidan.
Beslutsunderlag
1. Översiktsbild.
2. Karta från ansökan om planbesked.
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-12-11 § 103.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) och Henrik Ölvebo
(mp)
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja ett detaljplanearbete för fastigheten Gällivare 13:18, Andra Sidan.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alriksson m fl förslag.
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KS/2013:573 -100
§ 31
Gestaltnings- och profilprogram för Gällivare kommun och centrala Gällivare
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta gestaltnings- och profilprogram,
att service- och tekniknämnden blir huvudman för genomförande av program,
att tids- och genomförandeplan tas fram samt arbetas in i budgeten av service- och
tekniknämnden,
att i det fortsatta arbetet med gestaltnings- och profilprogram för Gällivare kommun och
centrala Gällivare måste programmet anpassas mer avseende rörelsehindrades tillgänglighet.
Ajournering kl. 13.55-14.00.
Bakgrund
Gällivare kommun står inför stora utmaningar med nybyggnationer och utveckling i och
med samhällsomvandlingen. Det är en stor utmaning samtidigt som det innebär unika
möjligheter att profilera Gällivare som en arktisk småstad i världsklass. Profilprogrammet för Gällivare kommun är ett övergripande program gällande profilering och
gestaltning av kommunen som identitetskapande varumärke och som en arktisk småstad
i världsklass. Gestaltningsprogrammet visar övergripande gestaltningsförslag som
speglar visionen för tätorten.
Utformningsförslag i gestaltningsprogrammet för Gällivare tätort är en fördjupning av
profileringsförslag för kommunen. Skyltprogrammet är en viktig del av profileringen av
Gällivare kommun vilket kopplas ihop med programmets gestaltningsförslag gällande
utemiljö, möblering och gaturum. Programmet gällande skyltning och belysning är
viktiga underlag till Service och teknikförvaltningens kommande behov av nya skyltar
samt byte av belysning. Arbetet med gestaltningsprogrammet har utförts av MAF i
samarbetet med Lundbergs Design. Skylt- och belysningsdelar har remitterats internt till
berörda förvaltningar, i nära samarbete med service och teknikförvaltningen.
Ekonomiska konsekvenser
Eventuella kostnader för att genomföra gestaltningsförslag.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Gestaltning- och profilprogrammet skapar goda förutsättningar för en attraktiv
utformning av tätorten, vilket även gynnar barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta gestaltnings- och profilprogram,
att service- och tekniknämnden blir ägare för genomförande av program,
att tids- och genomförandeplan tas fram samt arbetas in i budgeten av service- och
tekniknämnden.
Beslutsunderlag
1. Gestaltnings- och profilprogram.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-12-11 § 106.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande med Lars Alriksson (m)
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige,
att anta gestaltnings- och profilprogram,
att service- och tekniknämnden blir huvudman för genomförande av program,
att tids- och genomförandeplan tas fram samt arbetas in i budgeten av service- och
tekniknämnden,
att i det fortsatta arbetet med gestaltnings- och profilprogram för Gällivare kommun och
centrala Gällivare måste programmet anpassas mer avseende rörelsehindrades tillgänglighet.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larsson m fl förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larsson m fl förslag.
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KS/2014:714 -734
§ 32
Förfrågningsunderlag boende socialt stöd
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att gå ut med förfrågningsunderlag för
nytt boende inom socialt stöd till psykiskt funktionsnedsatta personer.
Bakgrund
Med anledning av samhällsomvandlingen har Älvbacka och Holkens boende avvecklats
på Forsgårdsområdet (kv. Kommunalhemmet 1). Behovet är att ersätta dessa med ett
nytt boende för personer inom socialt stöd för psykisk funktionsnedsättning i enlighet
med LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL
(socialtjänstlagen).
Boendet planeras för 14 lägenheter i markplan fördelat på två avdelningar varav två
lägenheter handikappanpassas.
Färdigställandet är planerat till hösten 2016. För att tidplanen inte ska försenas planeras
att förfrågningsunderlaget för anbud skickas ut första veckan i februari 2015. Upphandlingen beräknas färdigställas under våren 2015.
Ekonomiska konsekvenser
Projektet finansieras enligt kommande avtal med LKAB och Gällivare kommun
gällande ersättning för verksamhetslokaler i Malmberget. Produktionskostnaden
beräknas i nuläget till cirka 45 miljoner kronor. Enligt beslut i kommunfullmäktige
(2014-11-17 § 136) är investeringsbudget för samhällsbyggnadsförvaltningen 2015
antagen, vilket innefattar även boende för socialt stöd.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Projektet innebär inga konsekvenser eller påverkan på barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att gå ut med förfrågningsunderlag för
nytt boende inom socialt stöd till psykiskt funktionsnedsatta personer.
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Beslutsunderlag
1. Planritning.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-12-11 § 107.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att gå ut med förfrågningsunderlag för
nytt boende inom socialt stöd till psykiskt funktionsnedsatta personer.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alriksson m fl förslag.
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KS/2014:629 -026
§ 33
Kommunförbundet Norrbotten, jämställdhet och jämställdhetsintegrering
Kommunstyrelsen beslutar
att redovisa det kommunövergripande jämställdhetsmålet till årsrapporten för jämställdhet i Norrbotten senast oktober 2015,
att under 2015 utreda möjligheterna att införa MakEQuality i Gällivare kommun,
att möjliggöra för personalen att genomgå grundläggande webbutbildning genom den av
förvaltningsledningsgruppen antagna utbildningsplanen,
att en 3R kartläggning inom hemtjänsten genomförs tidigast 2016 samt
att boken "Det löser sig jämt - om föräldraledighet och jämställdhet i vardagen"
presenteras på Gällivare kommuns internweb och externa hemsida.
Bakgrund
Den politiska ledningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering med uppdraget att stötta och följa kommunernas och landstingetsarbete på länsnivå, har föreslagit rekommendationer för kvalitetssäkring, utbildning, uppföljning och samverkan.
Den politiska ledningsgruppen består av fem representanter från kommun och landsting
där uppdraget handlar om att stötta och följa upp det påbörjade arbetet med den europeiska deklarationen för jämställdhet, CEMR.
Kommunförbundet Norrbottens styrelse har i sitt sammaträde 2014-09-18 § 65 beslutat
att rekommendera medlemskommunerna att:
1) fastställa ett kommunövergripande jämställdhetsmål samt redovisa jämställdhetsmålet till Kommunförbundet för sammanställning till årsrapporten för jämställdhet i
Norrbotten senast oktober 2015,
2) använda MakEQuality som verktyg för att kvalitetssäkra arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheterna samt redovisa en årlig rapport för jämställdhet till
Kommunförbundet Norrbotten i syfte att följa arbetet med CEMR-deklarationen.
3) möjliggöra för personalen att genomgå en grundläggande webbutbildning "Jämställdhet och genus",
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4) genomföra en 3R kartläggning inom området hemtjänst och redovisa resultatet till
Kommunförbundet Norrbotten för sammanställning till årsrapporten för jämställdhet i
Norrbotten senast oktober 2015 samt
5) informera om boken ”Det löser sig jämt - om Föräldraledighet och jämställdhet i vardagen" via nyhetsbrev och hemsida.
Dessa rekommendationer har utretts och följande bedömning har gjorts:
1) Gällivare kommun har ett fastställt kommunövergripande jämställdhetsmål som kan
redovisas till årsrapporten för jämställdhet i Norrbotten senast oktober 2015,
2) MakEQuality är ett kostnadsfritt webbaserat verktyg för att kvalitetssäkra arbetet
med jämställdhetsintegreringen. Alla verktyg för kvalitetssäkring som förs in i Gällivare
kommun behöver samordnas med befintliga metoder och verktyg för kvalitetssäkring.
Behov finns att, under 2015, utreda möjligheterna att införa MakEQuality i Gällivare
kommun,
3) Gällivare kommuns förvaltningsledningsgrupp har antagit en utbildningsplan för
jämställdhet där webbutbildning ingår,
4) En 3R kartläggning inom hemtjänsten bedöms vara möjlig att genomföras tidigast
2016. Orsaken till detta är att grundstrukturen för jämställdhetsintegreringen behöver
implementeras under 2015 samt
5) Boken kommer att presenteras på Gällivare kommuns internweb och externa
hemsida.
Ekonomiska konsekvenser
I dagsläget förutses inga kostmader förutom kostnader för nedlagd arbetstid för
kommunens personal.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Genom att arbeta för att jämställdhetsintegrera kommunens verksamheter avses
konsekvenserna för barn och unga vara positiva.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att redovisa det kommunövergripande jämställdhetsmålet till årsrapporten för jämställdhet i Norrbotten senast oktober 2015,
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att under 2015 utreda möjligheterna att införa MakEQuality i Gällivare kommun,
att möjliggöra för personalen att genomgå grundläggande webbutbildning genom den av
förvaltningsledningsgruppen antagna utbildningsplanen,
att en 3R kartläggning inom hemtjänsten genomförs tidigast 2016 samt
att boken "Det löser sig jämt - om föräldraledighet och jämställdhet i vardagen"
presenteras på Gällivare kommuns internweb och externa hemsida.
Beslutsunderlag
1. Kommunförbundet Norrbottens sammanträdesprotokoll 2014-09-18 § 65.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-15 § 204.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)
att redovisa det kommunövergripande jämställdhetsmålet till årsrapporten för jämställdhet i Norrbotten senast oktober 2015,
att under 2015 utreda möjligheterna att införa MakEQuality i Gällivare kommun,
att möjliggöra för personalen att genomgå grundläggande webbutbildning genom den av
förvaltningsledningsgruppen antagna utbildningsplanen,
att en 3R kartläggning inom hemtjänsten genomförs tidigast 2016 samt
att boken "Det löser sig jämt - om föräldraledighet och jämställdhet i vardagen"
presenteras på Gällivare kommuns internweb och externa hemsida.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alriksson m fl förslag.
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KS/2014:180 -041
§ 34
Kommunstyrelsens detaljbudget 2015
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet med anledning av sent utlämnade handlingar, samt underfinansiering,
att detaljbudgeten 2015 behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den
16 februari 2015.
Bakgrund
Föreligger förslag på detaljbudget för Kommunstyrelsen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen för 2015.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsens samt Samhällsbyggnadsförvaltningens driftbudgetram för 2015 är
81 955 tkr, som beslutats av kommunfullmäktige och som har fördelats per enhet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Detaljbudget 2015 innebär inga förändrade konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att anta upprättat förslag till detaljbudget 2015.
Beslutsunderlag
1. Detaljbudget 2015 för Kommunstyrelsen inklusive Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar
att återremittera ärendet med anledning av sent utlämnade handlingar, samt underfinansiering,
att detaljbudgeten 2015 behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 februari
2015.
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Propositionsordning
Ordförande ställer yrkandet om återremiss vid dagens sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat att ärendet skall återremitteras.
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KS/2013:542 -730
§ 35
Strukturen för framtidens äldreomsorg i Gällivare kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen arbetar vidare med personalförsörjning som en del i
Gällivare kommuns övergripande strategiska arbete gällande personalpolitik avseende
utbildning, rekrytering, möjligheter och krav.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att påbörja ett projekt avseende inventering av tillgången till lägenheter i flerfamiljshus i
Gällivare centrum, som är väl anpassade till äldres behov och att arbetet genomförs av
kommunen,
att arbetet med att projektera ersättningsbyggnad II för Lövberga påbörjas omedelbart
och bör avse byggnad med 80 – 85 boendeplatser. Byggnaden ska vara flexibel och
medge att gruppbostäderna på ett enkelt och ekonomiskt tilltalande sätt kan förändras
till lokaler för andra verksamheters behov,
att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att vidare utreda möjligheter och konsekvenser av det framtida användandet av servicelägenheterna vid Enen
och Hedgården.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har 2013-12-02 § 238 beslutat att utredning avseende ”Strukturen för
framtidens äldreomsorg i Gällivare kommun” ska genomföras. Utredningen har färdigställts och förslag till beslut finns. Material har presenterats under arbetets gång och
bifogas detta ärende i bilaga 6 och 7.
Då utredningen lades fram till Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-14 fanns sex
förslag till beslut:
– att påbörja ett projekt avseende inventering av tillgången till lägenheter i flerfamiljshus i Gällivare centrum, som är väl anpassade till äldres behov och att arbetet genomförs av kommunen.
– att arbetet med att projektera ersättningsbyggnad II för Lövberga påbörjas omedelbart
och bör avse byggnad med 80 – 85 boendeplatser. Byggnaden ska vara flexibel och
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medge att gruppbostäderna på ett enkelt och ekonomiskt tilltalande sätt kan förändras
till lokaler för andra verksamheters behov.
– att överlåta de servicelägenheter som finns i Enens och Hedgårdens vård och omsorgsboende till Top bostäder AB för uthyrning.
– att kommunstyrelsen som ansvarig nämnd för personalpolitiken tillsammans med
personalkontoret utformar riktlinjer/policy kring de krav och möjligheter som ska gälla
för personal inom vård och omsorgsarbete i Gällivare kommun.
– att förslaget överlämnas till socialnämnden och service- och tekniknämnden för
yttrande
– att direktiven för utredningen om framtidens vård och omsorg av äldre i Gällivare
kommun är uppfyllda och utredningen härmed avslutad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-04-14 § 66
att förslaget på framtidens äldreomsorg skickas på remiss,
att förslaget överlämnas till alla nämnder, berörda råd och TOP bostäder AB för
yttrande,
att remisstiden är fram till 15 juni 2014.
Remissförfrågan, bilaga 1, skickades ut 2014-04-16 med senaste dag för inlämnande av
remissvar 2014-06-15.
Utifrån remissvaren har en sammanställning av remissyttrandena med koppling till
rapporten ”Strukturen för framtidens äldreomsorg i Gällivare kommun” gjorts, se nedan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredning beslutade 2014-09-30 att ärendet lyfts ut
från kallelsen till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2014-10-13, för att se
över om de från utredningen föreslagna att-satserna fortfarande är relevanta. Efter
vidare beredning av ärendet kan utredaren konstatera att första och andra att-satserna i
utredningsförslaget fortfarande är relevanta samt att att-satsen fem är genomförd och
att-sats sex anses avslutad efter att kommunfullmäktige beslutat i ärendet. Däremot
finns ett behov av revidering av att-satserna tre och fyra, se förslag till beslut.
Sammanställning av inkomna remissvar
Tre remissvar har inkommit inom tid från TOP bostäder AB (bilaga 2), service- och
teknikförvaltningen (bilaga 3) samt pensionärsorganisationerna och Finska föreningen i
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Gällivare kommuns pensionärsråd (bilaga 4). Ytterligare ett svar inkom från socialnämnden efter remisstidens utgång.
TOP bostäders styrelse har behandlat ärendet vid sitt styrelsemöte 2014-06-04.
Styrelsen har i nuläget inget att erinra mot de redovisade förslagen, vilket framgår av
bilaga 2.
Service- och tekniknämnden beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-10 att lämna ett
antal synpunkter, här i kort sammandrag eller enligt bilaga 3.
Service- och tekniknämnden anser det mycket viktigt att fastighet samt samhällsbyggnadsförvaltningen involveras i ett tidigt skede i diskussioner och planer. Vid byggande
av vård- och omsorgsboende pekar service- och tekniknämnden bland annat på behovet
av rätt teknik för att säkerställa sanitär inomhustemperatur och tillgång till reservkraft
för livsuppehållande utrustning.
Vidare menar service- och tekniknämnden att tillgänglighet och trygghet är viktigt för
att äldre ska kunna bo självständigt. Därför behöver tillgängligheten till kollektiva
färdmedel ses över vad gäller t ex placering av hållplatser och turtäthet.
Service- och tekniknämnden framhåller också vikten av att äska pengar i ett tidigt skede
samt att byggandet av vård- och omsorgsboende blir flexibelt för att kunna omvandlas
till andra verksamheter vid behov.
Till sist understryker Service- och tekniknämnden vikten av att projekteringen av
ersättningsbyggnad II snarast påbörjas.
Pensionärsorganisationerna och Finska föreningen i Gällivare kommuns pensionärsråd
har, som framgår av bilaga 4, lämnat ett antal synpunkter på flyttningen till ”Kommunalhemmet” och avvecklingen av Gunillahem och Lövberga, där man påvisar den framtida utemiljöns utformning och synpunkter på turordning vid inflyttning i nya
”Kommunalhemmet”. Pensionärsorganisationerna och Finska föreningen i Gällivare
kommuns pensionärsråd motsätter sig ett blandat boende utifrån fysiska och psykiska
problemställningar. De har även lämnat förslag på att framtida vård- och omsorgsboende i fler byar ska utvecklas likt ”Bergsgläntan” i Ullatti och påvisat förväntningar
att hemtjänsten ska utökas.
Avslutningsvis påtalar Pensionärsorganisationerna och Finska föreningen i Gällivare
kommuns pensionärsråd att de motsätter sig avveckling av äldreboenden av ekonomiska
skäl. De anser att behoven ska styra de kommunala insatserna inte lönsamheten.
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Socialnämnden godtar utredningen och förslaget för framtidens äldreomsorg i Gällivare
kommun.
Kopplingar till rapporten ”Strukturen för framtidens äldreomsorg i Gällivare kommun”
TOP bostäders yttrande:
TOP bostäders styrelse har behandlat ärendet vid sitt styrelsemöte 2014-06-04.
Styrelsen har i nuläget inget att erinra mot de redovisade förslagen, vilket framgår av
bilaga 2.
Service- och tekniknämndens yttrande:
Av bilaga 3 framgår att Service- och tekniknämnden anser det mycket viktigt att fastighet samt samhällsbyggnadsförvaltningen involveras i ett tidigt skede i diskussioner och
planer. Vid byggande av vård- och omsorgsboende pekar Service- och tekniknämnden
bland annat på behovet av rätt teknik för att säkerställa sanitär inomhustemperatur och
tillgång till reservkraft för livsuppehållande utrustning.
Koppling till utredningen:
Utredningen påpekar att arbetet med att ersätta Gunillahem redan är påbörjat och att
beräknad flyttning är satt till 2015/2016. Därmed har tiden för planering av rätt teknik
och så vidare redan passerat. Utredningen pekar på vikten av att påbörja projekteringen
av ersättningsbyggnad II för Lövberga omedelbart och att denna byggnad ska vara
flexibel för att kunna omvandlas från gruppbostäder till annan verksamhet när och om
så behövs. Utredningen har däremot inte tittat på behovet av rätt teknik för att säkerställa sanitär inomhustemperatur och tillgång till reservkraft för livsuppehållande
utrustning varken i ersättningsbyggnad I eller II. (Under rubrikerna "Ersättningsbyggnad I samhällsomvandlingen och förslag avseende förändringar i befintlig vård och
omsorgsboende" och "Ersättningsbyggnad II samhällsomvandlingen och förslag avseende förändringar i befintlig vård och omsorgsboende" samt därtill hörande rubrik
"Förslag" i rapportdelen "Förslag, strukturen för framtidens äldreomsorg i Gällivare".)
Vidare menar Service- och tekniknämnden att tillgänglighet och trygghet är viktigt för
att äldre ska kunna bo självständigt. Därför behöver tillgängligheten till kollektiva
färdmedel ses över vad gäller t ex placering av hållplatser och turtäthet.
Koppling till utredningen:
Utredningen framhåller ambitionen med att ordinära boenden är minst lika attraktiva
som vård- och omsorgsboenden och ordinära boenden inte utesluter andra medborgare
vilka torde vara minst lika intresserade av t ex trevlig utemiljö och tillgång på kommunikationer och service som äldre.(Under rubrik "Tillgång på ordinära boenden" 1:a
stycket sista meningen i rapportdelen "Förslag, strukturen för framtidens äldreomsorg i
Gällivare".)
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Service- och tekniknämnden framhåller också vikten av att äska pengar i ett tidigt skede
samt att byggandet av vård- och omsorgsboende blir flexibelt för att kunna omvandlas
till andra verksamheter vid behov.
Koppling till utredningen:
Utredningen föreslår att ersättningsboenden byggs så att de med minimala insatser både
byggnadstekniskt och ekonomiskt kan förändra delar av boendet till annan verksamhet.
(Under rubrik "Ersättningsbyggnad II samhällsomvandlingen och förslag avseende förändringar i befintlig vård och omsorgsboende" 3:dje stycket i rapportdelen "Förslag,
strukturen för framtidens äldreomsorg i Gällivare".)
Till sist understryker Service- och tekniknämnden vikten av att projekteringen av ersättningsbyggnad II snarast påbörjas.
Koppling till utredningen:
Detta ligger helt i linje med de förslag som utredningen påtalar; vikten av att påbörja
planeringen av ersättning av verksamhetslokaler och flytt omedelbart. (Under rubrik
"Ersättningsbyggnad II samhällsomvandlingen och förslag avseende förändringar i
befintlig vård och omsorgsboende" 1:a stycket samt därtill hörande rubrik "Förslag" i
rapportdelen "Förslag, strukturen för framtidens äldreomsorg i Gällivare".)
Yttrande från Pensionärsorganisationerna och Finska föreningen i Gällivare kommuns
pensionärsråd:
Pensionärsorganisationerna och Finska föreningen i Gällivare kommuns pensionärsråd
har, som framgår av bilaga 4, lämnat ett antal synpunkter på flyttningen till ”Kommunalhemmet” och avvecklingen av Gunillahem och Lövberga, där man påvisar den framtida utemiljöns utformning och synpunkter på turordning vid inflyttning i nya ”Kommunalhemmet”.
Koppling till utredningen:
Detta kan anses överensstämma med den del i rapporten som framhåller vikten av att
skapa goda boende-, arbets- och ekonomiska villkor i den framtida strukturen för äldreomsorg. (Under rubrik "Ersättningsbyggnad II samhällsomvandlingen och förslag avseende förändringar i befintlig vård och omsorgsboende" 2:a stycket i rapportdelen "Förslag, strukturen för framtidens äldreomsorg i Gällivare".)
Pensionärsorganisationerna och Finska föreningen i Gällivare kommuns pensionärsråd
motsätter sig ett blandat boende utifrån fysiska och psykiska problemställningar.

Koppling till utredningen:

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 87 (100)
2015-01-13
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Utredningen har inte tagit upp denna vinkel eller lämnat något förslag rörande detta.
Däremot visar utredningen på vikten av att kompetens från Socialtjänsten/förvaltningen
deltar i all planering av det nya samhället vilket framhålls både i utredningens avsnitt 3
"Samhällsomvandlingen" i delrapport 2 sista stycket sid 8 och i sista avsnittet 6:e förslaget under "Andra förändringar" i rapportdelen "Förslag, strukturen för framtidens
äldreomsorg i Gällivare".
Pensionärsorganisationerna och Finska föreningen i Gällivare kommuns pensionärsråd
har även lämnat förslag på att framtida vård- och omsorgsboende i fler byar ska utvecklas likt ”Bergsgläntan” i Ullatti och påvisat förväntningar att hemtjänsten ska
utökas.
Koppling till utredningen:
Utredningen har inte gjort någon jämförelse mellan olika boenden eller lämnat några
förslag på hur framtida boenden ska utvecklas. Utredningen framhåller dock
att utbudet av ordinära bostäder måste vara sådant att det möjliggör för äldre att bo kvar
i sitt ordinära hem med stöd av exempelvis hemtjänst och att behovet av både vård- och
omsorgsboende och hemtjänst kommer att öka under perioden 2013-2040. (Under
rubrik "Strukturen för framtidens äldreomsorg i Gällivare kommun Bakgrund" 1:a
stycket och rubrik "Tillgång på ordinära boenden" 1:a stycket och rubrik "Tillgång till
hemtjänst" därtill hörande rubrik "Förslag" i rapportdelen "Förslag, strukturen för framtidens äldreomsorg i Gällivare".) Den del i rapporten som framhåller vikten av att skapa
goda boende-, arbets- och ekonomiska villkor i den framtida strukturen för äldreomsorg
kan anses beröra detta. (Under rubrik "Ersättningsbyggnad II samhällsomvandlingen
och förslag avseende förändringar i befintlig vård och omsorgsboende" 2:a stycket i
rapportdelen "Förslag, strukturen för framtidens äldreomsorg i Gällivare".)
Avslutningsvis påtalar Pensionärsorganisationerna och Finska föreningen i Gällivare
kommuns pensionärsråd att de motsätter sig avveckling av äldreboenden av ekonomiska
skäl. De anser att behoven ska styra de kommunala insatserna inte lönsamheten.
Koppling till utredningen:
Ingenting i utredningen visar på att en avveckling av äldreboenden är aktuell av någon
anledning, ekonomisk eller annan eller ens önskvärd. Utredningen visar istället på ett
ökat behov av boenden under en överskådlig framtid, fram till 2039, vilket framgår av
sid 17-18 i delrapport II "Befolkningsförändringens påverkan på behovet av vård och
omsorg".
Delrapport II innehåller dessutom en redovisning av "Det kommunala ansvaret för
personer 65 år och äldre", sid 1-4.
Socialnämndens yttrande:
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Socialnämnden godtar utredningen och förslaget för framtidens äldreomsorg i Gällivare
kommun.
Ekonomiska konsekvenser
Om de förslag som lämnas kommer till utförande, medför detta kostnader för såväl investeringar som för drift. Många av dessa sammanhänger med samhällsomvandlingen i
kommunen och det är i nuläget svårt att avgöra vilka som kan anses vara en konsekvens
av den förändring som samhällsomvandlingen innebär.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Bedömning
Nämnd- och utredningsenheten bedömer att de inkomna yttrandena på remissen till
övervägande del samstämmer med utredningens innehåll.
En synpunkt från Service- och tekniknämnden, att planera behovet av rätt teknik för att
säkerställa sanitär inomhustemperatur och tillgång till reservkraft för livsuppehållande
utrustning vid byggande av vård- och omsorgsboende berörs inte av utredningen och får
anses vara en verksamhetsfråga vid planering och projektering som bäst bedöms av
berörda förvaltningar.
En annan synpunkt från Pensionärsorganisationerna och Finska föreningen i Gällivare
kommuns pensionärsråd är att inte blanda boende utifrån fysiska och psykiska problemställningar. Nämnd- och utredningsenheten anser att detta är en verksamhetsfråga som
bäst bedöms av berörd förvaltning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att påbörja ett projekt avseende inventering av tillgången till lägenheter i flerfamiljshus i
Gällivare centrum, som är väl anpassade till äldres behov och att arbetet genomförs av
kommunen,
att arbetet med att projektera ersättningsbyggnad II för Lövberga påbörjas omedelbart
och bör avse byggnad med 80 – 85 boendeplatser. Byggnaden ska vara flexibel och
medge att gruppbostäderna på ett enkelt och ekonomiskt tilltalande sätt kan förändras
till lokaler för andra verksamheters behov,
att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att vidare utreda möjligheter och konsekvenser av det framtida användandet av servicelägenheterna vid Enen
och Hedgården,
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att det framtida arbetet med personalförsörjning inom vård och omsorg är en del i
Gällivare kommuns övergripande strategiska arbete gällande personalpolitik avseende
utbildning, rekrytering, möjligheter och krav.
Beslutsunderlag
1. Remiss - ”Strukturen för framtidens äldreomsorg i Gällivare kommun”.
2. Remissvar - Top Bostäder AB.
3. Remissvar - Service- och tekniknämnden.
4. Remissvar - Pensionärsorganisationerna och Finska föreningen i Gällivare kommuns.
5. Remissvar – Socialnämnden.
6. Rapport - ”Strukturen för framtidens äldreomsorg i Gällivare kommun”, bestående av
a) Delrapport I ”Beskrivning av den kommunala vården och omsorgen av äldre i
Gällivare kommun”, b) Delrapport II, ”Faktorer som påverkar framtidens vård och
omsorg av äldre i Gällivare kommun och c) Redovisning av förslag till beslut, ”Förslag,
strukturen för framtidens äldreomsorg i Gällivare”.
7. Direktiv för utredningen och hur dessa behandlats.
8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-15 § 205.
Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Tomas Junkka (v)
att kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen arbetar vidare med personalförsörjning som en del i
Gällivare kommuns övergripande strategiska arbete gällande personalpolitik avseende
utbildning, rekrytering, möjligheter och krav.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alriksson m fl förslag.
Yrkande 2
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Tomas Junkka (v)
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att påbörja ett projekt avseende inventering av tillgången till lägenheter i flerfamiljshus i
Gällivare centrum, som är väl anpassade till äldres behov och att arbetet genomförs av
kommunen,
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att arbetet med att projektera ersättningsbyggnad II för Lövberga påbörjas omedelbart
och bör avse byggnad med 80 – 85 boendeplatser. Byggnaden ska vara flexibel och
medge att gruppbostäderna på ett enkelt och ekonomiskt tilltalande sätt kan förändras
till lokaler för andra verksamheters behov,
att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att vidare utreda möjligheter och konsekvenser av det framtida användandet av servicelägenheterna vid Enen
och Hedgården.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Lars Alriksson m fl förslag.
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KS/2014:307 -805
§ 36
Kommunalt lönebidrag till föreningar
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta nya riktlinjer för kommunalt bidrag.
Bakgrund
Nu gällande riktlinjer är beslutade av kommunfullmäktige 2014-05-19
(Ks/2014:307-805). För att ytterligare förtydliga vilka föreningar och organisationer
som kan komma i fråga för föreningsbidraget finns ett behov av revidering av riktlinjerna.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser uppstår genom antagandet av de nya riktlinjerna som
föreslås.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga negativa konsekvenser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta nya riktlinjer för kommunalt bidrag enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag
1. Förslag till nya riktlinjer för kommunalt lönebidrag till föreningar.
2. Riktlinjer för kommunalt lönebidrag till föreningar.
3. Service- och tekniknämnden 2014-11-04 § 128.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-15 § 206.
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KS/2014:658 -620
§ 37
Överenskommelse mellan Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommuner
om ansvarsfördelning vid utredning av språk-, läs- och skrivproblematik
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta överenskommelsen.
Bakgrund
Länsstyrgruppen gav i augusti 2013 representanter från länslogopedin samt Kommunförbundet Norrbotten uppdraget att göra en översyn av remissrutinerna från skolorna till
länslogopedin.
Det gemensamt utarbetade förslaget presenteras i augusti 2014.
De nya remissrutinerna utgår ifrån ett gemensamt elevfokus där syftet har varit att:
-säkra tidiga insatser
- använda adekvata och beprövade metoder
- hushålla med resurser
- kvalitetssäkring
- ge likvärdiga insatser i hela länet
- kompetensförstärkning via SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten)
- leverera goda underlag för fortsatt utredning.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Positiva konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta överenskommelsen.
Beslutsunderlag
1. Protokoll Kommunförbundet Norrbotten 2014-09-18 § 61.
2. Överenskommelse mellan Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommuner om
ansvarsfördelning vid utredning av språk-, läs- och skrivproblematik.
3. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2014-11-04 § 86.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-15 § 207.
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KS/2014:368 -865
§ 38
Motion av Katinka S Apelqvist (v), Henrik Lehtipalo (v), Ann-Christin Lehtipalo
(v), Karl-Erik Taivalsaari (v), Stig Eriksson (v), Jeanette Wäppling (v) - Vägg för
graffitimålning
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt service- och tekniknämnden och barn-, utbildning och kulturnämnden att
upprätta en handlingsplan för att minska klotter och möjliggöra graffiti,
att motionen därmed är besvarad.
Bakgrund
Service och teknikförvaltningen har fått i uppdrag att utreda lämplig plats för att uppföra grafittivägg för att möjliggöra ungdomars fritidsintresse, att måla graffiti. Motionärerna hänvisar till exempelvis Luleå kommun som uppfört graffitivägg.
Vid utredning av ärendet dyker parallell ämnet klotter snabbt upp med graffiti. Klotter
är enligt lagens definition ”bild eller ristning som olovligen anbringats på plats eller
föremål”. Graffiti är text och bild som lagligen anbringats på plats eller föremål. Klotter
är alltså det olagliga uttrycket och graffiti det lagliga uttrycket.
Av forskning så vet man att där det finns klotter så bli det mer klotter. Platser förfulas
och klotter och skadegörelse ger en känsla av otrygghet.
Brottsförebyggande rådet har i sin rapport 2005:1 ”Klotterförebyggande åtgärder”
angett gemensamma nämnare för framgångsrikt arbete:
*En genomtänkt handlingsplan som flera samhällsaktörer har samarbetat med och som
omfattar flera sorters åtgärder
*Sociala åtgärder som syftar till att ändra klottrarens beteende
*Situationella åtgärder som försvårar själva klottrandet
*Engagemang/eldsjälar bland de inblandade aktörerna
*Uthållighet, d v s att inte se åtgärderna som ett kortsiktigt projekt.
Graffitiplanket i Luleå är en del av Luleå kommuns arbete för att minska klotter och
skadegörelse, där har man tagit fram en handlingsplan.
Handlingsplanen består av fem olika delar som samordnas och följs upp. Tillsammans
utgör de en helhet som ställer krav på samverkan och samplanering. Handlingsplanen är
framtagen i dialog med olika aktörer. De fem delarna i en sammanfattning är:
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1. Påverka
Påverka attityder och värderingar till klotter och annan skadegörelse. Prata om grundläggande värderingar om att ingen får ta sig rätten att förestöra annans egendom och
livsmiljös.
2. Beivra
Klotter och skadegörelse är en kriminell handling som alltid polisanmäls och skadestånd
ska utkrävas.
3. Sanera och försvåra
Erfarenheter har visat att ju snabbare man sanerar desto större är möjligheten att klottret
inte återkommer.
4. Möjliggöra graffiti
Föra dialog för att möjliggöra graffiti. Kultur utarbeta förhållningssätt så att graffitiväggar och andra lagliga utrymmen kan skapas.
5. Samordna och följa upp.
Följa upp arbetet för att minska klotter. Uppföljningen redovisar anmälningar av klotter,
kostnader, utveckling av graffiti samt beskriver delaktighet och samarbete mellan olika
aktörer.
Klottret har ökat i Gällivare de senaste åren och med hänvisning till exempel med både
Luleå kommun, Örebromodellen, Norrköpingsmodellen samt Brottsförebygganderådets
rapport bör även Gällivare kommun upprätta en handlingsplan för hur klotter ska minskas och graffiti ska möjliggöras i samverkan med flera av samhällets aktörer för en
lyckad satsning. Att handlingsplanen ser till helheten med både klotter och graffiti istället för bara en del med ett graffitiplank, som utan handlingsplan ofta leder till ökat klotter, enligt erfarenheter. Att placeringen av graffitiväggen stämmer överens med samhällsomvandlingen och att medvetandegöra att handlingsplanen kommer att medföra
extra kostnader för sanering, reparation och annat underhåll.
Ekonomiska konsekvenser
Drift och skötsel av eventuell grafittivägg medför kostnader, liksom klottersanering.
Konsekvenser för barn och ungdomar
En miljö som är fri från klotter men med tillgång på konst medför positiva konsekvenser
för alla.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt service- och tekniknämnden och barn-, utbildning och kulturnämnden att
upprätta en handlingsplan för att minska klotter och möjliggöra graffiti,
att motionen därmed är besvarad.
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Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Service- och tekniknämnden 2014-11-04, § 135.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-15 § 208.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (ns), Fredric Olofsson
(mav)
att uppdra åt service- och tekniknämnden och barn-, utbildning och kulturnämnden att
upprätta en handlingsplan för att minska klotter och möjliggöra graffiti,
att motionen därmed är besvarad.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Lars Alriksson m fl förslag.
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KS/2014:679 -732
§ 39
Motion av Birgitta Larsson (s) och Thomas Nilsson (s) - Habiliteringsersättning för
personer med funktionshinder
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att då budgeten för detta redan är beslutad i kommunfullmäktige 2014-11-17 § 127
vidare utreda frågan angående nivåerna för habiliteringsersättningen, vilka grupper som
skall omfattas av habiliteringsersättningen samt hur habiliteringsersättningen skall
utformas för att på bästa sätt komma berörda personer till gagn,
att motionen därmed är besvarad.
Bakgrund
En motion av Birgitta Larsson (s) och Tomas Nilsson (s) har inkommit till kommunfullmäktige 2014-11-17. Motionärerna vill med motionen att kommunfullmäktige tar
ställning för att höja habiliteringsersättningen för personer som arbetar på SAVO och
dagcenter till en nivå mellan 50-100 kronor per dag, samt att medel för höjd habiliteringsersättning tillförs socialnämndens budget 2015.
Rätten att delta i daglig verksamhet regleras i Lag (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) 9 § 10 p. I lagen framgår att personer i yrkesverksam
ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig har rätt att delta i daglig verksamhet. Däremot framgår inte att personen har rätt till ersättning. Det är frivilligt för
kommunen att betala ut så kallad habiliteringsersättning för deltagande i daglig verksamhet. Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelse 2013 (material insamlat under 2012),
framgår att 89 % av Sveriges kommuner betalar ut habiliteringsersättning, för Norrbottens kommuner är siffran något högre, 92 %. Nivån på habiliteringsersättningen
varierar något, men enligt en kartläggning som Socialstyrelsen genomfört 2008 är
medeltalet hos Sveriges kommuner 34 kronor per arbetsdag. 1 Enligt Handikappförbunden (HSO) utgår habiliteringsersättning hos kommunerna till upp emot 50 kronor
per arbetsdag.2 Habiliteringsersättningen som betalas ut är skattefri.3
I dagsläget är det 55 personer i Gällivare kommun som omfattas av habiliteringsersättning i enlighet med LSS 9 § 10 p. Av dessa finns 13 personer inom SAVO och
1

Socialstyrelsen (2008), Daglig verksamhet enligt LSS - en kartläggning ss 22.
Handikappförbunden www.hso.se
33
Skatteverket www.skatteverket.se
2
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resterande 42 personer inom daglig verksamhet. Det finns idag även 15 personer som
efter beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) deltar i sysselsättningsverksamhet inom den
dagliga verksamheten. Dessa 15 personer innehar inte någon habiliteringsersättning.
Flertalet är de kommuner i landet som gått ifrån habiliteringsersättning per dag och
istället ger ersättning per timme. Detta då ersättningen riktar sig till en grupp människor
som möjligtvis inte kan omfattas av den rådande definitionen av full sysselsättning, för
en arbetstagare i snitt åtta timmar/dag eller 40 timmar i veckan. Full sysselsättning kan
för de personer som innehar habiliteringsersättning vara en individuellt satt nivå, för
vissa tre timmar per dag, för andra sex timmar per dag.
Som nämnts så är det frivilligt för kommunen att betala ut habiliteringsersättning. Därmed finns inte heller några nationella riktvärden eller bestämmelser för på vilken nivå
ersättningen skall ligga. Vad som är viktigt att ha i åtanke är att lagrummet som reglerar
dagligverksamhet betonar att det inte är ett förvärvsarbete. Därmed kan inte nivån för
habiliteringsersättningen jämställas med avlönat förvärvsarbete. Motionärerna har i sina
att-satser inte preciserat vilken nivå de avser att kommunen höjer habiliteringsersättningen till, utan har i bakgrundstexten angett ett intervall på 50- 100 kronor per
dag.
Beredningen av motionen har svårt att ta ställning till den första att-satsen eftersom de
ekonomiska konsekvenserna skiljer sig beroende på vilken nivå habiliteringsersättningen skulle höjas till, samt vilka nivåer som skall finnas för habiliteringsersättningen (i dagsläget är den 30 kr/dag inom SAVO och 24 kr/dag inom daglig verksamhet). Frågan om nivån på habiliteringsersättningen är mer komplex än att enbart föreslå
kommunfullmäktige att bifalla eller avslå motionen. Fler parametrar behöver tas i
beaktande samt att en omvärldsanalys genomförs. Det är även oklart om motionärerna i
sin motion inkluderat de 15 personer som ingår i sysselsättningsverksamheten enligt
SoL-beslut. Om så är fallet förändras ytterligare de ekonomiska konsekvenserna.
Ekonomiska konsekvenser
I dagsläget (2014) är budgeten för habiliteringsersättningen 280 000 kronor och omfattar de 55 personer som har beslut enligt LSS. Som nämnts så är de ekonomiska konsekvenserna svårberäknade beroende på vilken ersättningsnivå som avses samt vilka
som skall ingå i beräkningen. Ett enkelt överslag där ersättningsnivåerna dubbleras, dvs
60 kronor per dag inom SAVO och 48 kronor per dag inom daglig verksamhet, innebär
en fördubbling i budget, dvs 560 000 kronor.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Daglig verksamhet enligt LSS 9 § 10 p omfattar personer i yrkesverksam ålder. Därmed
har beslut om nivåer för habiliteringsersättning ingen direkt påverkan på barn och
ungdomar.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen då budgeten redan är beslutad i kommunfullmäktige 2014-11-17 §
127,
att utreda habiliteringsersättning med syftet att höja nuvarande låga nivå på ersättning.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-15 § 209.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar
att bifalla motionen då budgeten redan är beslutad i kommunfullmäktige 2014-11-17,
§ 127,
att utreda habiliteringsersättning med syftet att höja nuvarande låga nivå på ersättning.
Lars Alriksson (m) yrkar
att då budgeten för detta redan är beslutad i kommunfullmäktige 2014-11-17 § 127
vidare utreda frågan angående nivåerna för habiliteringsersättningen, vilka grupper som
skall omfattas av habiliteringsersättningen samt hur habiliteringsersättningen skall
utformas för att på bästa sätt komma berörda personer till gagn,
att motionen därmed är besvarad.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Lars Alrikssons förslag.
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KS/2015:12 -019
§ 40
Ärendeuppföljning
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendeuppföljningslistan med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Ärendet tas upp som en stående punkt på dagordningen.
Beslutsunderlag
1. Ärendeuppföljningslista 2015.
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KS/2015:70 -160
§ 41
Information av kommunchefen om postförsändelser till TOP bostäder AB
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Kommunchefen informerade om händelserna kring postförsändelserna som skickats till
tre olika företag bl a TOP bostäder AB på Almen. Detta var en polisiär fråga.
Krisledningsgruppen har haft kontinuerlig information om händelsen, och ombesörjt
med mat och information till de instängda i Almen. Faran var över ca kl. 20.30.
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