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KS/2015:9 -101
§ 42
Delgivningar/Anmälningar/Kurser
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut,
att lägga delgivningarna till handlingarna,
att de från kommunstyrelsen som har möjlighet, anmäler sig till seminariet om folkhälsa
den 15 april 2015,
att ordförande i samrådsgruppen för minoritetsspråk anmäler sig till Tornedalsteaterns
seminarium 21 april 2015 i Pajala.
att en från oppositionen och två från majoriteten anmäler sig till Demokratidagen den
14 april 2015 i Stockholm som Sveriges Kommuner och Landsting anordnar,
att i övrigt lägga kurserna till handlingarna.
Bakgrund
Anmälan om beslut fattade på delegation, redovisas i delgivnings/delegationspärm på
sammanträdet.
Delgivningar
1.
Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär;
2014:46 – Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal.
2015:2 – Utfall i utjämningssystemen 2015.
2015:3 – Slutligt utfall av 2013 års kommunala fastighetsavgift och prognos för åren
2014 och 2015.
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2.
Ks 2015:107/047
Regeringskansliet, Finansdepartementet har den 28 januari 2015 inkommit med en
promemoria angående ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting, dnr
Fi2015/379.
3.
Ks 2015:110/106
Sveriges Kommuner och Landsting har den 27 januari 2015 inkommit med överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Verket för innovationssystem
(VINNOVA) om stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet 2015-2017, dnr
15/0081.
4.
Ks 2015:105/770
Sveriges Kommuner och Landsting har den 26 januari 2015 inkommit med överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och staten angående stöd till en
evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten, dnr 15/0081.
5.
Ks 2014:741/537
Trafikverket har den 12 januari 2015 inkommit med överenskommelse mellan Trafikverket och Gällivare flygplats om beredskap på flygplats.
6.
Ks 2014:724/532
Gällivare kommuns synpunkter, daterat 2014-12-11, på Trafikverkets rapport avseende
Förstudie Nattåg 20197.
Ks 2015:82/141
Länsstyrelsen har den 10 januari 2015 inkommit med en ekonomisk ställning för
bygdemedel per den 31 december 2014.
8.
Ks 2014:447/141
Naturvårdsverket har den 21 januari 2015 inkommit med avslag på Gällivare kommuns
ansökan om medfinansiering till Lappland forum 2015, dnr NV-08781-14.
9.
Ks 2014:666/101
Revisorerna, Gällivare kommun har den 21 januari 2015 inkommit med slutdokument
avseende granskningen av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2014.
10.
Ks 2015:8/042
Uppföljning, daterat 2014-11-21, av verksamhet 1306, till kommunstyrelsens förfogande.
11.
Ks 2015:66/317
Kiruna kommun har den 14 januari 2015 inkommit med Kiruna kommuns skrivelse till
|
|
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Trafikverket angående gatubelysning i tätort.
12.
Ks 2015:86/770
PRO Gällivare arbetsgrupp har den 20 januari 2015 inkommit med en skrivelse
angående placering av BB/förlossning.
13.
Ks 2014:722/734
Kommunala Pensionärsrådet har den 11 januari 2015 inkommit med en skrivelse
angående tillagningskök i äldreboenden inom kommunen.
Kommunstyrelsens ordförande har den 22 januari 2015 besvarat skrivelsen från
Kommunala Pensionärsrådet angående tillagningskök i äldreboenden inom kommunen.
14.
Ks 2014:632/102
Länsstyrelsen Norrbotten har den 27 januari 2015 förordnat Märit Palo som ombud
enligt begravningslagen till och med 31 december 2018.
15.
Ks 2015:25/107
Lapplands kommunalförbund, direktionen har inkommit med protokoll från
2014-12-18.
16.
Ks 2015:21/107
Top Bostäder AB har inkommit med protokoll, 2014-12-15.
17.
Ks 2015:51/106
Länshandikapprådet och Länspensionärsrådet har inkommit med protokoll från
2014-12-12.
18.
Ks 2014:24/107
Ungdomsrådet har inkommit med protokoll från 2014-10-15, 2014-11-26 och
2014-12-19.
19.
Ks 2014:39/107
Inlandskommunerna Ekonomisk Förening har inkommit med protokoll från
2014-10-24, 2014-11-19 och 2014-12-12.
Protokoll har inkommit från:
-

|
|

|
|

Barn-, utbildning- och kulturnämnden, 2015-01-13
Socialnämnden, 2014-12-11
Rådet för funktionshinderfrågor, 2014-12-16
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Anmälningar
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen fattat
följande beslut
1.
Ks 2014:650/027
2015-01-22 beslutat angående internutbildning för nya politiker mandatperioden
2015-2018.
2.
Ks 2015:103/050
2015-01-19 tilldelningsbeslut angående ramavtalsupphandlingen Programvaror &
tjänster, Grundläggande IT.
Utvecklingschef har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande beslut
3.
Ks 2014:675/141
2014-12-23 avslag på ansökan från Samernas Utbildningscentrum År 2 om bidrag till
elevutställning.
4.
Ks 2014:743/842
2014-12-23 att service- och teknikförvaltningen erhåller stöd för produktion av ny
Fiskeguide för Gällivare kommun med 30 000 kr.
Minoritetsspråkhandläggaren har på delegation av kommunstyrelsen fattat
följande beslut
5.
Ks 2014:442/805
2014-10-14 att avslå ansökan av Majvor Massa Eriksson om medel avseende översättning av en bok från svenska till samiska.
6.
Ks 2014:140/805
2014-04-01 att bevilja 24 600 kr till Gunillahem för en musik- och danskväll.
7.
Ks 2014:338/805
2014-06-11 att bevilja 3 000 kr till Lillsjöns förskola, Puoltikasvaara avseende medel
för att stärka det samiska språket.
8.
Ks 2014:504/805
2014-10-14 att bevilja 20 300 kr till Lillsjöns förskola, Puoltikasvaara avseende medel
till en förskollärare 10 tim/vecka samt läromedel.
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9.
Ks 2014:476/805
2014-10-14 att bevilja 12 000 kr till Lillsjöns förskola, Puoltikasvaara avseende medel
för fortsatt timanställd personal.
10.
Ks 2014:313/805
2014-06-11 att bevilja 29 658 kr till Meänakateemi STR-T avseende utveckling av
meänkieli.
11.
Ks 2015:64/805
2014-12-08 att bevilja 12 212 kr till äldreboenden avseende bordsflaggor finska,
meänkieli och samiska.
12.
Ks 2014:735/805
2014-12-17 att bevilja Gunillahem 7 460 kr avseende resa till Lannavaara/Viikusjärvi
med brukare.
13.
Ks 2014:736/805
2014-12-08 att bevilja 8 000 kr till Skogsbacken/Tallbacken avseende aktivitetsmaterial,
bl a kamera för att dokumentera aktiviteter.
14.
Ks 2014:737/805
2014-12-14 att bevilja 5 000 kr till Björkdungen och Duvkullan för inköp av radio/cdspelare.
15.
Ks 2014:738/805
2014-12-14 att bevilja 400 kr till Björkdungen/Duvkullan till bingospel.
16.
Ks 2014:739/805
2014-12-14 att bevilja 1 500 kr till Björkdungen/Duvkullan avseende inköp av kamera
för att dokumentera aktiviteter.
17.
Ks 2014:733/805
2014-12-17 att bevilja 23 805 kr till Gällivare kommuns förskolor avseende föreläsning
med Fil dr Veli Tuomela.
18.
Ks 2014:248/805
2014-06-17 att bevilja 40 000 kr till Gällivare kommuns bibliotek avseende inköp av
barnböcker, tidsskrifter, tidningar samt övriga media på de olika minoritetsspråken.
19.
Ks 2014:693/805
2014-12-14 att bevilja 26 310 kr till Gunillahem för utbildning av personal avseende
taktil massage.
|
|
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20.
Ks 2014:692/805
2014-12-14 att bevilja 15 000 kr till Meänmaa, Haparanda avseende utveckling och
revitalisering av meänkieli – språk och kultur.
21.
Ks 2014:694/805
2014-12-14 att avslå ansökan från Gällivare kommun kulturen avseende filmvisning
”Hur gör man för att rädda folk” gjord av Maja Hageman.
22.
Ks 2014:732/805
2014-12-18 att bevilja 10 000 kr till Samernas utbildningscentrum, slöjdutbildning
årskurs 2 för utställning på Jokkmokks marknad.
23.
Ks 2014:729/805
2014-12-18 att bevilja 4 000 kr till Skogsgläntans förskola, Gällivare kommun avseende
I-pad samt tillhörande pek-penna.
24.
Ks 2014:734/805
2014-12-17 att bevilja 3 000 kr till Lövberga äldreboende avseende åktur med häst och
släde.
25.
Ks 2014:44/805
2014-06-11 att tilldela minoritetsspråksstipendium till:
Lillsjöns Förskola, Puoltikasvaara – Samiska.
Gunillahem, Malmberget – Meänkieli.
David Wäyrynen och Bertil Broberg – Finska.
Kurser
1. Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till Demokratidagen 2015 den 15 april
2014 i Stockholm. Konferensavgift 2 400 kr. Anmälan senast 14 mars 2015.
2. Folkhälsorådet inbjuder till seminarium på Dundret den 15 april 2015 om Folkhälsa,
Social Hållbarhet och Samhällsutveckling. Konferensen är kostnadsfri. Anmälan senast
13 mars 2015.
3. Tornedalsteatern inbjuder till seminarium i Pajala den 21april kl.12.00 – 22 april
kl. 12.00 för diskussion om kulturens betydelse i området. Tornedalsteatern står för kost
och logi. Anmälan senast 30 mars 2015.
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KS/2015:8 -042
§ 43
Budgetuppföljning
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp
information angående budgetuppföljning. Föreligger ingen budgetuppföljning för
januari 2015.
Vid dagens sammanträde informerar Göran Sandström läget gällande ekonomin för
kommunstyrelsen. Redovisar budget och prognos för 2014 samt budget för 2015-2017.
Informationen pågår kl. 14.50 – 15.10.
Information av Theresa Savonen, VD Gällivare Energi om budget.
Theresa Savonen informerade om prognosen för 2014 och osäkerheten gällande hur
utsläppsrätterna påverkar resultatet.
Gällivare Energi AB har som mål att få till ett avtal med LKAB, samhällsomvandlingen
ska ej påverka fjärrvärmekunderna samt att lösningen ska vara långsiktigt hållbar map
behov av investeringar i framtiden. I nuläget är tidplanen oklar gällande samhällsomvandlingen.
Informationen pågår kl. 11.00 – 11.30.
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KS/2015:10 -101
§ 44
Information om samhällsomvandlingen
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar Jeanette Wäppling och Lars Alriksson om mötet
med LKAB gällande planering av samhällsomvandlingen.
Utförlig information från förvaltningschefen Ulf Hedman gällande samhällsomvandlingen kommer att lämnas till kommunfullmäktiges sammanträde 2 mars 2015.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 113 (157)
2015-02-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2015:11 -101
§ 45
Information från de kommunala råden samt övrig aktuell information
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp information från de kommunala råden.
Maria Åhlén (s) och Fredric Olofsson (mav) informerar från ungdomsrådet angående
Inspirationshelgen 7-8 februari 2015. Ca 100 ungdomar har deltagit från hela Sverige.
Sveriges ungdomsråd har meddelat att det är det mest lyckade arrangemanget sedan
denna helg har startat.
Jeanette Wäppling informerade från Hälsorådet. På mötet redovisade från miljö- och
byggförvaltningen sin verksamhet. Verksamhetsberättelse och bokslut redovisades. Nytt
förslag på verksamhetsplan för hälsorådet presenterades. Det som är positivt är att användningen av alkohol och droger går ner, men arbetet fortsätter.
De negativa är bl a att levnadsvanorna har låg regelbunden aktivitet, pojkar och mäns
övervikt och en ökad drogliberalisering. Detta lyfts in i målen för att arbeta vidare med.
Jeanette Wäppling redovisade från Kommunförbundets möte 12 januari 2015. De flesta
ärenden var valärenden. Jeanette redovisade vilka som har valts in till de olika
beredningarna.
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KS/2014:180 -041
§ 46
Kommunstyrelsens detaljbudget 2015
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen beslutar om flyttning av budgetanslag från miljö- och byggnämnden med 500 tkr från ansvar 200 verksamhet 21501 till verksamhet 9239 med
ansvar 15101,
att kommunstyrelsen beslutar att öka ramen med 525 tkr p g a minskade intäkter från
tomträtter som följd av det stora antalet försålda tomträtter under 2014,
att kommunstyrelsen beslutar att godkänna budgeten enligt förslag.
Protokollsanteckning
Birgitta Larsson (s) vill föra följande till protokollet:
Med denna protokollsanteckning vill vi betona att vi anser att det inte finns behov av
ökad budgetering av politikerkostnader i den omfattning som föreslås. I det förslag som
föreligger föreslås 373 tkr mer än 2014 års budget, samt 1 mkr intäkter budgeterade för
samhällsomvandling/politik. Med anledning av ovanstående bör en uppföljning göras
till kommunstyrelsen kontinuerligt.
Bakgrund
Föreligger förslag på detaljbudget för kommunstyrelsen samt samhällsbyggnadsförvaltningen för 2015. Licenskostnader för nytt Microsoftavtal beräknas för 2015 som mest
öka med 920 tkr per år. Detta avtal gäller fr o m halvårsskiftet, varför kostnadsökningen
som mest beräknas öka med 460 tkr under 2015. Denna kostnad kan under 2015 temporärt finansieras inom budgetramen för IT-enheten, dels genom intäkter från Lapplands
Kommunalförbund för en halv tjänst och genom vakanshållning av en tjänst under
6 månader. Detta innebär att en något försämrad servicenivå på IT-enheten kan uppstå
under året.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsens samt samhällsbyggnadsförvaltningens driftbudgetram för 2015 är
82 980 tkr som har fördelats per enhet, inklusive engångsanslag på 2 400 tkr som
beslutades av kommunfullmäktige.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Detaljbudget 2015 innebär inga förändrade konsekvenser för barn och ungdomar.
|
|
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Förslag till beslut
att kommunstyrelsen beslutar om flyttning av budgetanslag från miljö- och byggnämnden med 500 tkr från ansvar 200 verksamhet 21501 till verksamhet 9239 med
ansvar 15101,
att kommunstyrelsen beslutar att öka ramen med 525 tkr p g a minskade intäkter från
tomträtter som följd av det stora antalet försålda tomträtter under 2014,
att kommunstyrelsen beslutar att godkänna den preliminära budgeten enligt förslag.
Beslutsunderlag
1. Detaljbudget 2015 för kommunstyrelsen inklusive samhällsbyggnadsförvaltningen.
2. Kommunstyrelsen 2015-01-13 § 34.
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KS/2015:118 -042
§ 47
Årsredovisning kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse tillförs ärende Årsredovisning 2014 och
överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande,
att enligt förslag i kompletteringsbudget överföra 4 311 tkr av kommunstyrelsens
investeringsbudget, till 2015,
att enligt förslag överföra överskott/underskott om 80 tkr av driftbudgeten,
att enligt förslag överföra medel för driftprojekt om 630 tkr.
Bakgrund
Till årsredovisningen sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller: uppdrag,
årets viktigaste händelser, driftanalys, investeringsanalys, framtidsperspektiv & utvecklingsområden. Årligen sammanfattas även kommunstyrelsens måluppfyllelse utifrån det tagna styrkortet som är en del av kommunens målstyrningsmodell Balanserad
styrning.
Kommunstyrelsens årsredovisning avseende driftbudget 2014 uppvisar ett överskott på
2 024 tkr.
Kommunstyrelsen begär att få kompletteringsbudgetera 4 311 tkr, varav 4 188 för
samhällsbyggnads förvaltning, av investeringsbudgeten.
Kommunstyrelsen begär att få överföra överskott/underskott om 80 tkr av driftbudgeten.
Kommunstyrelsen begär att få överföra medel för extern driftprojekt om 630 tkr.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
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Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta:
att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse tillförs ärende Årsredovisning 2014 och
överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande,
att enligt förslag i kompletteringsbudget överföra 4 311 tkr av kommunstyrelsens
investeringsbudget, till 2015,
att enligt förslag överföra överskott/underskott om 80 tkr av driftbudgeten,
att enligt förslag överföra medel för driftprojekt om 630 tkr.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens årsredovisning 2014 uppdelade i:
- Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2014.
- Kommunstyrelsens fördjupade måluppfyllelse 2014.
2. Kommunstyrelsens kompletteringsbudget 2014 till 2015.
3. Kommunstyrelsens överskott/underskott av driftbudgeten.
4. Kommunstyrelsens medel för överföring av driftprojekt.
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KS/2014:687 -005
§ 48
Tidplan för anskaffande av Solarplexus IT:s applikation för digitala sammanträden
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättad tidsplan,
att genomgång av applikationen sker gemensamt på ett sammanträde där ersättare kallas
till att närvara,
att kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder att kalla ersättare till sammanträdet där genomgång av applikationen kommer att ske,
att särskild genomgång genomförs med de ledamöter som inte kunnat närvara samt inför
kommunfullmäktiges införande.
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 och att iPad ska vara den tekniska lösningen för att läsa/hantera
digitala handlingar samt 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 nämndadministrationen 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 nämndhantering.
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.
Kommunstyrelsen beslutade 13 januari § 29 att anskaffa Solarplexus IT:s lösning för
digitala sammanträden och att upphäva kommunstyrelsens beslut 2011-11-21 § 333 om
att DocuNotes tillsammans med Politikerportalen skall vara standardlösning för distribution av handlingar samt att en tidplan för införande av projektet presenteras till nästa
sammanträde.
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
att godkänna upprättad tidsplan,
att genomgång av applikationen sker gemensamt på ett sammanträde där ersättare kallas
till att närvara,
att kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder att kalla ersättare till sammanträdet där genomgång av applikationen kommer att ske,
att särskild genomgång genomförs med de ledamöter som inte kunnat närvara samt inför
kommunfullmäktiges införande.
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Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2015-01-13 § 29.
2. Tidplan.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)
att godkänna upprättad tidsplan,
att genomgång av applikationen sker gemensamt på ett sammanträde där ersättare kallas
till att närvara,
att kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder att kalla ersättare till sammanträdet där genomgång av applikationen kommer att ske,
att särskild genomgång genomförs med de ledamöter som inte kunnat närvara samt inför
kommunfullmäktiges införande.
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/2015:68 -823
§ 49
Teckna avtal med SportEvent om nyttjande av konstsnöanläggning
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att teckna avtal med SportEvent om
nyttjande av konstsnöanläggningen.
Bakgrund
SportEvent Gällivare Lapland AB driver sedan våren 2014 projektet Ski Camp Gällivare som syftar till att profilera Gällivare som en ort för träningsläger på tidig snö. Satsningen riktar sig mot landslag, skidgymnasier, skidklubbar och elitmotionärer. Under
november 2014 tillförde satsning Gällivare drygt 1 000 gästnätter. En förutsättning för
Ski Camp Gällivare är möjligheten att, i brist på natursnö, kunna säkerställa åkbara spår
på Hellnerstadion med hjälp av konstsnö, från månadsskiftet oktober- november. Detta
var fallet under 2014 och det visade sig att produktionen är komplex och väderberoende
och kräver en organisation som ständigt ligger i jour.
Med stöd av erfarenheterna från 2014 hemställer SportEvent att inför vintersäsongen
2015 få disponera konstsnöanläggningen på Hellnerstadion och ansvara för produktionen av konstsnö och att kommunstyrelsen beviljar ett ekonomsikt stöd för att täcka
kostnader för produktionen mot de faktiska kostnader som redovisas, högst 150 000 kr.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet rör näringslivsfrämjande medel (bygdemedel och Fond bygdemedel).
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet bedöms inte påverka barn och ungdomar negativt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att teckna avtal med SportEvent om nyttjande av konstsnöanläggningen.
Beslutsunderlag
1. Ansökan från SportEvent Gällivare Lapland AB.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 § 6.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 122 (157)
2015-02-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)
att uppdra till service- och teknikförvaltningen att teckna avtal med SportEvent om nyttjande av konstsnöanläggningen.
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/2015:88 -100
§ 50
Information samarbetsavtal med LKAB
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet med beaktande till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2 februari 2015 att Tomas Underskog, jurist
inbjuds att informera vid kommunstyrelsens sammanträde 16 februari 2015.
Tomas Underskog informerade om samarbetsavtalet med LKAB.
Informationen pågår kl. 13.00 – 14.30.
Beslutsunderlag
1. Samarbetsavtalet med LKAB 2012-04-10.
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KS/2015:2 -100
§ 51
Revidering av arbetsordning och delegationsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällsplaneringsutskott
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunledningskontoret får i uppdrag att revidera arbetsordning samt delegationsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällsplaneringsutskott.
Bakgrund
Kommunchef Lennart Johansson föredrar ärendet avseende förtydligande av arbetsordningarna för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott enligt kommunstyrelsens delegationsordning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att revidera arbetsordning samt delegationsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott
och samhällsplaneringsutskott.
Beslutsunderlag
1. Arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 § 2.
3. Arbetsordning för kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott.
4. Kommunstyrelsens samhällsomvandlingsutskott 2015-01-29 § 2.
5. Kommunstyrelsens delegationsordning.
Yrkande
Jeanette Wäppling (v) yrkar
att kommunledningskontoret får i uppdrag att revidera arbetsordning samt delegationsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällsplaneringsutskott.
Propositionsordning
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/2015:91 -001
§ 52
Utredningsdirektiv organisationsöversyn service- och teknikförvaltningen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till utredningsdirektiv samt tidplan,
att utse Henrik Ölvebo (mp) och Birgitta Larsson (s) till kommunstyrelsens representanter i styrgruppen,
att utse ordförande och vice ordförande i service- och tekniknämnden som representanter i styrgruppen.
Bakgrund
Service- och teknikförvaltningens förvaltningschef slutar på egen begäran i februari
2015 och rekrytering av ny förvaltningschef påbörjas. Tjänsten bör vara tillsatt innan
sommaren 2015. En arbetsmiljökartläggning genomförd under hösten 2014 visar att det
råder vissa oklarheter beträffande roller och funktioner inom delar av förvaltningen.
Budgetarbetet ger indikationer om att det kommer att det kan komma att krävas effektiviseringar av verksamheten.
Mot bakgrund av ovanstående föreligger behov av att tydliggöra uppdrag och organisation.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2 februari 2015 § 7 att uppdra till kommunchefen och personalchefen att utforma förslag till utredningsdirektiv till kommunstyrelsen den 16 februari 2015.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Beslutsunderlag
1. Utredningsdirektiv.
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Yrkande
Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m)
att anta förslag till utredningsdirektiv samt tidplan,
att utse Henrik Ölvebo (mp) och Birgitta Larsson (s) till kommunstyrelsens representanter i styrgruppen,
att utse ordförande och vice ordförande i service- och tekniknämnden som representanter i styrgruppen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäppling m fl förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Jeanette Wäppling m fl förslag.
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KS/2014:398 -004
§ 53
Riktlinje för publicering av diarium och handlingar på Gällivare kommuns hemsida
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till riktlinje för publicering av diarium och handlingar på Gällivare
kommuns hemsida.
Bakgrund
Av Gällivare kommuns kommunikationsplan framkommer en strävan att kontinuerligt
förbättra tillgänglighet, öka informationsvolym och utbud för allmänhet och interna
användare som besöker Gällivare på internet eller intranätet. Av Sveriges kommuner
och landstings analys av Gällivare kommun i kommunkompassen framkommer som ett
förbättringsområde att även lägga ut handlingar och beslutsunderlag som hör till ärenden på sammanträden på hemsidan. Mot bakgrund av ovanstående och innehållet i styrkorten för kommunstyrelsens verksamhetsområde, planerar nämnd- och utredningsenheten att påbörja en publicering av handlingar som hör till ärenden genom att göra
diariet tillgängligt på Gällivare kommuns hemsida.
Enligt rekommendation från datainspektionen ska kommuner som publicerar diarium
och uppgifter ha framtagna riktlinjer som definierar ansvar för publicering och arbetsuppgifter i samband med publicering såsom kontroll av personuppgifter samt information till registrerade.
Förslaget innebär att Gällivare kommun antar en riktlinje som i sin tur skall ligga till
grund för skriftliga rutiner som tas fram för det kommande arbetet med publicering.
Utformningen av riktlinjen har behandlats inom kommunledningskontoret. Därefter har
förslag till riktlinje utarbetats.
Det övergripande ansvaret för publicering på Gällivare kommuns hemsida har
informationschefen på kommunledningskontoret som också ansvarar för att rutiner för
information till tjänstemän, förtroendevalda och enskilda om behandlingen av personuppgifter i protokoll upprättas.
Den administrativa chefen på kommunledningskontoret ansvarar för att publicering av
diarier sker i överensstämmelse med anvisningar i personuppgiftsförordningen.
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I sammanhanget måste nämnas att det alltid är respektive styrelse eller nämnd som är
personuppgiftsansvarig och att detta ansvar inte kan delegeras.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för genomförandet ryms inom ramen för budgeterade medel för drift och
införandeprojekt när det gäller ärende- och dokumenthanteringssystemet Lex.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Tillgången till handlingar ökar för målgruppen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta förslag till riktlinje för publicering av diarium och handlingar på Gällivare
kommuns hemsida.
Beslutsunderlag
1. Förslag till riktlinje.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 § 8.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar
att anta förslag till riktlinje för publicering av diarium och handlingar på Gällivare
kommuns hemsida.
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/2014:529 -104
§ 54
Utökning av antalet sammanträden för Rådet för funktionshinderfrågor
Kommunstyrelsen beslutar
att antalet sammanträden för Rådet för funktionshinder utökas från fyra till sex stycken
per år i syfte att bättre kunna uppfylla sin funktion som remiss- och samrådsorgan till
kommunstyrelsen,
att utökningen gäller från och med 2015 samt
att skriva in förändringen i uppdragsbeskrivningen för Rådet för funktionshinderfrågor.
Bakgrund
Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) har 2014-09-29 inkommit med en skrivelse med
anhållan om att utöka antalet sammanträden från fyra till sex stycken per år. Rådet
hänvisar bland annat till att med enbart fyra sammanträden per år är det omöjligt att
fungera som ett remissorgan, tiden mellan varje sammanträde är för lång. Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-20 § 168 att skyndsamt utreda ärendet angående antalet
sammanträden för RFF. Vid jämförelse med de övriga samrådsgrupperna framkommer
att Kommunala pensionärsrådet har sex ordinarie sammanträden, Samrådsgrupp minoritetsspråk har sex ordinarie sammanträden, Folkhälsorådet minst fyra sammanträden per
år och Ungdomsrådet två gånger i månaden.
Syftet med RFF framgår av rådets uppdragsbeskrivning. Enligt den skall rådet fungera
som ett samråds- och referensorgan knutet till kommunstyrelsen. Rådet är även ett informations-, rådgivnings- och remissorgan mellan företrädare för de funktionshindrades
organisationer och kommunens styrelse och nämnder. För att kunna ha möjlighet att
fungera som ett remiss- och samrådsorgan behöver antalet sammanträden utökas för att
bli än mer möjligt att samordna med kommunstyrelsens sammanträden.
Ekonomiska konsekvenser
Utökat antal sammanträden medför en viss kostnad gällande sammanträdesarvoden för
deltagarna från föreningarna samt för de politiska representanter som finns representerade i rådet. För 2014 hade RFF 32 000 kronor i budget. Rådet förbrukade för fyra
sammanträden 23 082 kronor. Grovt räknat innebär det ca 5770 kronor per sammanträde. En utökning till fem sammanträden per år skulle medföra att rådet håller sig inom
befintlig budget, grovt räknat 5770*5 = 28 850 kronor. En utökning till sex samman-
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träden per år medför att rådet, vid en grov beräkning, skulle överskrida befintlig budget,
5770*6 = 34 620 kronor. Vid en utökning till sex sammanträden per år behöver rådets
budget utökas med ca 5000 kronor. Denna beräkning är en mycket grov uppskattning,
och den faktiska kostnaden kan variera något, bland annat beroende på om det är arbetstagare eller pensionärer som utgör rådets ledamöter.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ungdomsrådet har ej varit remissinstans. Förslaget anses inte missgynna barn och
ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att antalet sammanträden för Rådet för funktionshinder utökas från fyra till sex stycken
per år i syfte att bättre kunna uppfylla sin funktion som remiss- och samrådsorgan till
kommunstyrelsen,
att utökningen gäller från och med 2015 samt att skriva in förändringen i uppdragsbeskrivningen för Rådet för funktionshinderfrågor.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från RFF.
2. Kommunstyrelsens protokoll 2014-10-20 § 168.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 § 10.
Yrkande
Fredric Olofsson (mav) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)
att antalet sammanträden för Rådet för funktionshinder utökas från fyra till sex stycken
per år i syfte att bättre kunna uppfylla sin funktion som remiss- och samrådsorgan till
kommunstyrelsen,
att utökningen gäller från och med 2015 samt
att skriva in förändringen i uppdrags-beskrivningen för Rådet för funktionshinderfrågor.
Propositionsordning
Ordförande ställer Fredric Olofsson m fl förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Fredric Olofsson m fl förslag.
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KS/2014:730 -106
§ 55
Kommunförbundets begäran om yttrande över förslag om Inriktning 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att andelen 30 - 34 åringarna som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning har ett
något för högt mål,
att i övrigt ställa sig positivt till inriktning 2015-2016.
Bakgrund
Under 2014 har Kommunförbundet genomfört en framtidsutredning (Kommunförbundet 2015) med syftet att ta reda på hur medlemmarnas gemensamma arbete kan/bör
utvecklas under nuvarande mandatperiod. Styrelsen har tagit del av utredningen
2014-09-18.
Jämsides med "framtidsutredningen" har kansliet arbetat med konkretisering av de slutsatser som utredningen kommit fram till och som presenteras i Inriktning 2015-2018.
Styrelsen har behandlat inriktningen för det framtida arbetet i Kommunförbundet vid
tre tillfällen och 2014-12-04 redovisades det slutgiltiga förslaget för styrelsen som
beslutade att anta Inriktning 2015-2018 som eget förslag samt att inhämta medlemskommunernas synpunkter på förslaget innan det överlämnas till Förbundsfullmäktige
2015-04-23.
Enligt skrivelsen från förbundet innebär förslaget ett "påtagligt närmare samarbete
mellan förbundet och medlemmarna. Parterna får bland annat ett ömsesidigt ansvar för
att genomföra och följa upp åtaganden enligt de övergripande målen".
De övergripande målen och strategierna är enligt följande:
Ö1.
Fördjupa och bredda det politiska företrädarskapet regionalt, nationellt
och internationellt
Ö2.
Verka för att de kommunala verksamheterna utvecklas med stöd av vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet
Ö3.
Öka förutsättningarna för att kommunerna på sikt ska klara kompetensförsörjningen
Ö4.
Verka för ett utökat samarbete mellan kommunerna för effektivisering och
gemensamt nyttjande av resurser för bättre samhällservice
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Ö5.
Ö6.

Öka användandet av modern teknik i verksamheterna till nytta för invånare, personal och beslutsfattare
Verka för ökad jämställdhet i kommunerna

Inriktningen och de övergripande målen ska bli verklighet genom ett "samlat och
processinriktat arbetssätt" inom områdena: Hållbar tillväxt och utveckling, Socialtjänst,
Barn- och utbildning, Miljö- och samhällsbyggnad och FOUI Norrbotten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2 februari 2015 § 12 att lämna ärendet öppet
till kommunstyrelsens sammanträde 16 februari 2015.
Ekonomiska konsekvenser
Huruvida inriktningen kan medföra ökade kostnader för kommunen framgår inte av
remissen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
De förväntade positiva effekterna av ökat samarbete bör även komma barn/unga till del.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig positiva till Inriktning 2015-2018.
Beslutsunderlag
1. Remiss "Inriktning 2015-2018.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)
att andelen 30 - 34 åringarna som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning har ett
något för högt mål,
att i övrigt ställa sig positivt till inriktning 2015-2016.
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/2014:421 -779
§ 56
Tilläggsanslag projektering boende socialt stöd ur LKAB:s skadestånd enligt
KS/2014:392
Kommunstyrelsen beslutar
att 2 200 tkr anvisas från de 446 mkr som erhållits som skadestånd från LKAB, och
tilldelas samhällsbyggnadsförvaltningen, ansvar 16101, objekt 51053 till projekt boende
socialt stöd.
Protokollsanteckning
Birgitta Larsson (s) vill föra följande till protokollet:
Socialdemokraterna ifrågasätter att finansiering tilläggsanslag projektering boende
socialt stöd sker ur LKAB:s skadeståndsersättning speciellt avsatt för kommunalteknik/infrastruktur.
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). Enligt beslut i kommunstyrelsen (2014-09-08 § 152) skall programhandling samt komplett projekteringsunderlag för nytt boende inom socialt stöd tas
fram. Avtalet med LKAB förväntades under hösten 2014 och i samband med detta
beslut anvisades 1 800 tkr till samhällsbyggnadsförvaltningen. För att färdigställa uppdraget samt genomföra upphandlingen finns behov av ytterligare anslag.
Ekonomiska konsekvenser
Budgetbedömning för kvarstående kostnader utöver redan anvisade 1 800 tkr är 2 200
tkr.
Projektet skall finansieras enligt kommande avtal med LKAB och Gällivare kommun
gällande ersättning för verksamhetslokaler i Malmberget. I väntan på avtalet så bör
projektets finansieras ur kommunens rörelsekapital för samhällsomvandlingsåtgärder.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Projektet innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
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att 2 200 tkr anvisas från de 446 mkr som erhållits som skadestånd från LKAB, och
tilldelas samhällsbyggnadsförvaltningen, ansvar 16101, objekt 51053 till projekt
boendestöd.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-08 § 152.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-01-29 § 8.
Yrkande
Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) och Lars
Alriksson (m)
att 2 200 tkr anvisas från de 446 mkr som erhållits som skadestånd från LKAB, och
tilldelas samhällsbyggnadsförvaltningen, ansvar 16101, objekt 51053 till projekt boende
socialt stöd.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäppling m fl förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Jeanette Wäppling m fl förslag.
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KS/2015:72 -040
§ 57
Detaljplan/utredningar ishall samt tilläggsanslag ur LKAB:s skadestånd enligt
KS/2014:392
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att i samband med detaljplanearbetet för
is/evenemangshall även starta arbetet med övriga nödvändiga utredningar för detaljplaner, byggnad samt Sjöparksområdet som helhet,
att 1 900 tkr anvisas från de 446 mkr som erhållits från LKAB för att finansiera denna
typ av projekt. Anslaget tas ur kommunens rörelsekapital för samhällsomvandlingsåtgärder och tilldelas samhällsbyggnadsförvaltningen, ansvar 16101 verksamhet
215509, objekt 24002.
Protokollsanteckning
Birgitta Larsson (s) vill föra följande till protokollet:
Socialdemokraterna förespråkade i kommunfullmäktige 8 december 2014 § 160 placering av ishall enligt alternativ A, med befintlig gällande detaljplan, vilket ej medfört de
föreslagna kostnaderna på 1,9 miljoner kronor till en ny ändrad detaljplan/utredningar
som ärendets förslag till beslut innebär. Dessutom medför detta förslag en avsevärd tidsförskjutning av byggstart.
Bakgrund
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-12-08 § 160, skall detaljplan för ishall påbörjas omedelbart. En förutsättning för framtagandet av detaljplan är att även andra
utredningar genomförs parallellt. För att ta fram detaljplan och andra nödvändiga utredningar för is/evenemangshall och Sjöparksområdet som helhet krävs extern konsultkompetens. Exempel på nödvändiga utredningar är miljökonsekvensbeskrivning, geoteknisk undersökning, lokalprogram, fördjupade skisser för byggnad och intilliggande
park/parkering.
Ekonomiska konsekvenser
Utredningarna leds av samhällsbyggnadsförvaltningen, budgetbedömning är 1 900 tkr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
En ny is-/evenemangshall bidrar till positiva effekter för barn och ungdomar, då denna
ger bättre förutsättningar för utövande av isaktiviteter. Byggnaden skall även kunna
användas till andra evenemang, vilket också bidrar till positiva effekter.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att i samband med detaljplanearbetet för
is/evenemangshall även starta arbetet med övriga nödvändiga utredningar för detaljplaner, byggnad samt Sjöparksområdet som helhet,
att 1 900 tkr anvisas från de 446 mkr som erhållits från LKAB för att finansiera denna
typ av projekt. Anslaget tas ur kommunens rörelsekapital för samhällsomvandlingsåtgärder och tilldelas samhällsbyggnadsförvaltningen, ansvar 16101 verksamhet 215509,
objekt 24002.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-08 § 160.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-12-11 § 100.
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-01-29 § 10.
Yrkande
Henrik Ölvebo (mp) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (ns), Lars Alriksson
(m) och Benny Blom (m)
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att i samband med detaljplanearbetet för
is/evenemangshall även starta arbetet med övriga nödvändiga utredningar för detaljplaner, byggnad samt Sjöparksområdet som helhet,
att 1 900 tkr anvisas från de 446 mkr som erhållits från LKAB för att finansiera denna
typ av projekt. Anslaget tas ur kommunens rörelsekapital för samhällsomvandlingsåtgärder och tilldelas samhällsbyggnadsförvaltningen, ansvar 16101 verksamhet 215509,
objekt 24002.
Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Ölvebo m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Henrik
Ölvebo m fl förslag.
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KS/2014:389 -622
§ 58
Utredning gällande förutsättningarna att införa en köttfri dag i kommunens
förskolor, skolor och äldreomsorg
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att införa en köttfri dag inom förskolan och grundskolan,
att barn-, utbildning- och kulturnämnden i samband med införandet av den köttfria
dagen kontinuerligt informerar berörda vid förskolor och grundskolor om syftet med
införandet ur ett hälso- och miljöperspektiv,
att inte införa en köttfri dag inom äldreomsorgen då förutsättningarna i dagsläget inte
finns, men att verka för att köttfria alternativ erbjuds inom äldreomsorgen.
Reservation
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-07 § 57 att bifalla en motion av Jeanette
Wäppling (v), Karl-Erik Taivalsaari (v), Dagmar Nyman (mp), Fredric Olofsson (skp),
Margareta Henricsson (ns) och Bernt Nordgren (ns) angående att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att införa en köttfri dag i kommunens skolor,
förskolor och äldreomsorg.
Utredningen har gjort en genomgång av rådande lagstiftning, nationella rekommendationer samt begärt in yttranden från berörda nämnder och råd i kommunen. Inom förskolan och grundskolan är det skollagen (2010:800) som reglerar vad som gäller angående måltider inom skolans verksamhet. I 10 kap 10 § framgår att grundskolan skall
erbjuda eleverna näringsriktiga måltider. Av förarbetena till lagen framgår att det
samma gäller även för förskolans verksamet. Utifrån skollagen, de inkomna yttrandena
från Ungdomsrådet, barn-, utbildning- och kulturnämnden och Folkhälsorådet samt
Livsmedelsverkets rekommendationer gällande kost och intag av kött, så kan utredningen konstatera att det i dagsläget finns förutsättningar för att införa en köttfri dag inom
kommunens förskolor och grundskolor. Alternativt kan lunchmålet bytas ut en dag,
frukostmålet en annan dag och mellanmålen en tredje dag i syfte att sprida intaget av
köttfria alternativ. På så vis blir den köttfria kosten än mer inkluderad i de dagliga måltiderna och inte främst riktad till en specifik veckodag.
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Gällande förutsättningarna inom äldreomsorgen finns det i dagsläget ingen lagreglering
gällande äldres näringsintag i varken socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) eller hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763) (HSL). Utredningen har därför utgått från Livsmedelsverkets
rekommendationer samt de inkomna yttrandena från socialnämnden, Rådet för funktionshinderfrågor samt Kommunala pensionärsrådet. Dessa tre remissinstanser samt
Livsmedelsverket påtalar alla betydelsen av de äldres näringsintag samt betydelsen av
att äldre får sådan kost de är vana vid sedan tidigare. Utredningen ser därför att det i
dagsläget inte finns förutsättningar för att införa en köttfri dag inom äldreomsorgen,
men ser gärna att köttfria alternativ dagligen erbjuds alla enskilda inom äldreomsorgen.
Ekonomiska konsekvenser
Efter avstämning med Vd:n för Matlaget i Gällivare AB och kommunens kostchef kan
utredningen konstatera att införandet initialt under en övergångsperiod kan medföra
vissa ökade kostnader för Matlaget, men dessa kostnader kommer plana ut när beslutet
är helt implementerat i verksamheterna. Köttfri kost har inte en högre kostnad per
portion än kost med kött. Det har påvisats i flertalet studier bl.a. vid en jämförelse av
PROs årliga nationella matprisundersökning 2013. PRO väljer då ut en matkasse med
60 varor som skall motsvara normal svensk kost. Denna kasse har jämförts med en
motsvarande kasse med hållbart producerad kost, dvs. minskad köttmängd och istället
mer grönsaker.1 Den hållbart producerade kosten var 1 krona billigare än PROs
standardkasse.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ungdomsrådet och barn-, utbildning- och kulturnämnden har utgjort remissinstanser.
Dessa ställer sig positiva till införandet.
Ur ett hälsoperspektiv kan, enligt Livsmedelsverkets rekommendationer, en minskad
konsumtion av rött kött på lång sikt medföra positiva hälsoeffekter. Enligt Livsmedelsverket står köttproduktionen globalt för nästan 15 % av världens utsläpp av växthusgaser. Ur ett klimatperspektiv är det därför även fördelaktigt att välja hållbart producerade
livsmedel med miljömärkning, både vad gäller köttfria alternativ och köttalternativ.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta
att införa en köttfri dag inom förskolan och grundskolan i form av att sprida ut de köttfria måltiderna under en vecka motsvarande en dags måltider för att på så vis inkludera
den köttfria kosten på ett naturligt sätt i de dagliga måltidsrutinerna,
1

Fries, Elsa & Saxe, Joakim (2013) Konsumentattityder till en hållbart producerad kost. Institutionen för
kostvetenskap, Uppsala universitet
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att barn-, utbildning- och kulturnämnden i samband med införandet av de köttfria måltiderna informerar föräldrar, barn och elever vid förskolor och grundskolor om syftet
med införandet ur ett hälso- och miljöperspektiv,
att inte införa en köttfri dag inom äldreomsorgen då förutsättningarna i dagsläget inte
finns, men att verka för att köttfria alternativ erbjuds inom äldreomsorgen.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Kommunfullmäktige 2014-04-07 § 57.
3. Yttranden.
4. Utredning.
Yrkande
Henrik Ölvebo (mp) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (mav), Bernt
Nordgren (ns), Jeanette Wäppling (v) och Tomas Junkka (s)
att införa en köttfri dag inom förskolan och grundskolan,
att barn-, utbildning- och kulturnämnden i samband med införandet av den köttfria
dagen kontinuerligt informerar berörda vid förskolor och grundskolor om syftet med
införandet ur ett hälso- och miljöperspektiv,
att inte införa en köttfri dag inom äldreomsorgen då förutsättningarna i dagsläget inte
finns, men att verka för att köttfria alternativ erbjuds inom äldreomsorgen.
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Benny Blom (m)
att anse att matsedel i förskola, grundskola samt äldreomsorg är en verksamhetsfråga
och därmed avslå attsats 1-3.
Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Ölvebo m fl förslag mot Lars Alriksson m fl förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Henrik Ölvebo m fl förslag.
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KS/2014:176 -041
§ 59
Lapplands Kommunalförbund (LKF) budget 2015 samt plan 2015-2017
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Lapplands Kommunalförbunds budget för 2015, plan 2016-2017.
Driftbudget 2015:
Driftbudget 2016:
Driftbudget 2017

90 325 tkr.
93 438 tkr.
94 827 tkr.

Bakgrund
Efter att Kommunfullmäktige i Kiruna beslutat om besparingar i budget och plan för
åren 2015-2017, så har Lapplands kommunalförbund direktion den 2014-12-18 har
överlämnat förslag till reviderad driftbudget 2015-2017. Denna revidering av budgetförslaget innebär en ramminskning för samtliga medlemskommuner. Den sammanlagda
minskningen av ramen uppgår till 3 127 tkr, varav för Gällivares
del 1 016 tkr.
Av direktionsprotokollet från LKF framgår inte tydligt att det är fråga om en ramsänkning, men efter kommunikation med Kiruna kommun som redovisat sin budget för
perioden till LKF ledning där minskningen behandlats som en ramminskning och inte
en engångsbesparing så har även för Gällivares del räknats på samma sätt. Dvs en
ramminskning avseende avgiften till LKF med 1 016 tkr.
Till direktionens förslag har adderats s k ”fria nyttigheter”. Dessa var i tidigare beslutat
budget (Kf 2014-11-17) 12 871 tkr per år, dessa har nu minskats till 12 551 tkr. Detta
innebär således en ramminskning i förhållande till föregående beslut med 1 336 tkr.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslut om Lapplands Kommunalförbunds budget kan medföra konsekvenser för barn
och ungdomar.
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Förslag till beslut
att anta Lapplands Kommunalförbunds budget för 2015, plan 2016-2017.
Driftbudget 2015:
Driftbudget 2016:
Driftbudget 2017

90 325 tkr.
93 438 tkr.
94 827 tkr.

Beslutsunderlag
1. LKF direktions protokoll 2014-06-18 § 44.
2. LKF direktions protokoll 2014-12-18 § 67.
3. Driftbudgethandlingar, bilaga 3.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 § 11.
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KS/2014:661 -206
§ 60
Förslag till modell omreglering av tomträttsavgälder för småhus
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att vid omreglering av tomträttsavgälder för småhus föreslås att marknadsvärdet för den
med tomträtt upplåtna marken bestäms till 75 procent av marktaxeringsvärdet och att
avgäldsräntan bestäms till 3 procent,
att den föreslagna modellen för omreglering av tomträttsavgälder för småhus föreslås
gälla från den 1 juli 2015.
att information om nya tomträttsavgälden skickas ut till tomträttsägare.
Bakgrund
Det har under senare år skett en markant värdeökning på mark i kommunen. Detta har
fått tillföljd att marktaxeringsvärdena har ökat. Med beaktande av att tomträttsavgälder
omprövas vart 10 år får detta till följd att det för tomträttshavare kommer att ske en
relativt stor höjning av tomträttsavgälderna.
Mot denna bakgrund och med beaktande av den bedömda framtida ränteutvecklingen
samt avgöranden från domstol rörande tomträttsavgälder föreslås en ändrad beräkningsmodell för omreglering av tomträttsavgälder för småhus.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2 februari 2015 § 13 att lämna ärendet öppet
till kommunstyrelsens sammanträde den 16 februari 2015.
Ekonomiska konsekvenser
Den föreslagna modellen innebär att kommunens intäkter från tomträttsavgälder ökar
och att kommunen i och med detta erhåller en skälig kompensation för den ökning av
tomtmarksvärdet som skett.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Vid omreglering av tomträttsavgälder för småhus föreslås att marknadsvärdet för den
med tomträtt upplåtna marken bestäms till 75 procent av marktaxeringsvärdet och att
avgäldsräntan bestäms till 3 procent.
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Den föreslagna modellen för omreglering av tomträttsavgälder för småhus föreslås gälla
från den 1 juli 2015.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige 2014-12-08 § 161.
2. Utredning, förslag till modell för omreglering av tomträttsavgälder för småhus.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (ns), Henrik Ölvebo
(mp) och Fredric Olofsson (mav)
att vid omreglering av tomträttsavgälder för småhus föreslås att marknadsvärdet för den
med tomträtt upplåtna marken bestäms till 75 procent av marktaxeringsvärdet och att
avgäldsräntan bestäms till 3 procent,
att den föreslagna modellen för omreglering av tomträttsavgälder för småhus föreslås
gälla från den 1 juli 2015,
att information om nya tomträttsavgälden skickas ut till tomträttsägare.
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/2015:12 -019
§ 61
Kommunstyrelsens ärendeuppföljning
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendeuppföljningslistan med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet.
Beslutsunderlag
1. Ärendeuppföljningslistan 2015.
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KS/2014:676 -220
§ 62
Motion av Ulf Normark (s) och Thomas Nilsson (s) - Rena Byggen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen,
att uppdra till kommunstyrelsen att se över möjligheten att prova konceptet ”Rena
byggen” på ett byggnadsobjekt under mandatperioden 2015-2018,
att sedan utvärdera konceptet inför att använda konceptet vid eventuellt fler objekt.
Reservation
Birgitta Larsson (s), Roland Axelsson (s), Maria Åhlén (s), Tomas Junkka s) och
Magnus Johansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Motion har inkommit av Ulf Normark (s) och Tomas Nilsson (s) angående införande av
ett koncept som heter "Rena byggen". Konceptet går i korthet ut på att alla entreprenörer på en arbetsplats förbinder sig att använda ID06 tillsammans med närvaroliggare
och individuell skattedeklaration. Motionärerna vill med denna motion att kommunen
tar kontakt med berörda parter samt Skatteverket, och att lämpliga objekt utses.
I dagsläget har Gällivare kommun ett samarbetsavtal med Skatteverket och vid samtliga
upphandlingar som går via kommunens inköpsfunktion görs en kontroll med skatteverket för att se att leverantörer/entreprenörer/konsulter och liknande sköter sina åtaganden. Skatteverket får i sin tur information från kommunen som de kan använda vid
behov. Detta förfarande framgår av förfrågningsunderlaget vid anbud.
Intentionerna med förslaget att införa ID06 är goda. Dock måste Gällivare kommun ta i
beaktande att ett sådant krav vid upphandlingar som anges i motionen, kan begränsa
konkurrensen och än mer begränsa antalet anbudsgivare. Motionärerna hänvisar till att
liknande beslut fattats i Göteborgs stad, Luleå kommun och Nacka kommun. Gällivare
kommun skiljer sig i flera avseenden från dessa andra kommuner, bland annat vad gäller
befolkningsunderlag, organisationsstorlek samt geografisk placering i landet. I dagsläget
är antalet entreprenörer, leverantörer och liknande inom det geografiska närområdet
begränsade och det är redan idag svårt för mindre lokala aktörer att lämna anbud.
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Genom att ytterligare snäva av förfrågningsunderlaget kan det medföra att allt färre
anbudsgivare finns att tillgå, vilket kan resultera i att planerade byggprojekt fördröjs
ytterligare.
Ytterligare en aspekt av motionen är att ett beslut om ett sådant införande behöver
underbyggas med tydliga och noggranna konsekvensbeskrivningar, bland annat
gällande konkurrenssituationen samt ekonomiska konsekvenser för kommunen. Även
konsekvenser för samhällsomvandlingen i sin helhet måste tas i beaktande då än snävare
kravspecifikationer ställer högre krav på uppdragsgivaren och de kommunala tjänstemän som skall kontrollera att dessa krav följs under hela projekttiden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2 februari 2015 att lämna ärendet öppet till
kommunstyrelsens sammanträde den 16 februari 2015.
Ekonomiska konsekvenser
Går i dagsläget ej att beräkna. En större utredning behöver tillsättas för att kunna
beräkna ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända i dagsläget.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till att Gällivare kommun har ett upprättat samarbetsavtal med Skatteverket samt utifrån de redogjorda konsekvenserna för kommunen.
Beslutsunderlag
1. Motion.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Joakim Nordstrand (mp)
att bifalla motionen,
att uppdra till kommunstyrelsen att se över möjligheten att prova konceptet ”Rena
byggen” på ett byggnadsobjekt under mandatperioden 2015-2018,
att sedan utvärdera konceptet inför att använda konceptet vid eventuellt fler objekt.
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Birgitta Larsson (s) yrkar
att så fort som möjligt utse ett par lämpliga objekt för att sedan utvärdera dessa,
att bifalla motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag mot Birgitta Larssons 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/2014:716 -003
§ 63
Motion av Lena Lindberg (s) och Tomas Junkka (s) - Utveckling av kommunfullmäktiges arbetsformer i Gällivare kommun
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen då intentionerna anses uppfyllda eftersom arbetet med att revidera
kommunfullmäktiges arbetsordning pågår och i det pågående arbetet har alla partier
som är representerade i fullmäktige getts möjlighet att yttra sig.
Reservation
Birgitta Larsson (s), Roland Axelsson (s), Maria Åhlén (s), Tomas Junkka (s) och
Magnus Johansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Motion av Lena Lindberg (s) och Tomas Junkka (s) har inkommit angående att utveckla
kommunfullmäktiges arbetsformer.
Motionärernas förslag är att presidiet får i uppdrag att ta fram förslag till förändringar av
kommunfullmäktiges arbetsformer med utgångspunkt i områdena aktivare presidiearbete, aktivare bevakning av hantering av frågor och motioner samt debatter. Kommunfullmäktiges arbetsordning utgår ifrån KL, och i det upprättade förslaget så har
kopplingen till KL än mer förtydligats. Dock framgår, varken i nuvarande eller i det
upprättade förslaget, alla paragrafer i KL. Detta då arbetsordningen baseras på KL och
oavsett vad som framgår i arbetsordningen så är det i sista hand vad som är föreskrivet i
KL som gäller. Kommunfullmäktiges arbetsordning kan aldrig gå emot KL, därför är
det varje ledamots skyldighet att själv använda sig av KL när frågor uppstår som ej kan
ges svar på utifrån arbetsordningen.
Under hösten 2014 har ett arbete påbörjats med att revidera kommunfullmäktiges
arbetsordning inför mandatperioden 2015-2018. Detta då arbetsordningen skall
revideras under varje mandatperiod samt att förändringar i kommunallagen (KL)
(1991:900) från och med 2015-01-01 medför vissa justeringar i arbetsordningen. I det
pågående arbetet med revidering av arbetsordningen har tjänstemän inom kommunledningskontoret tagit fram ett första utkast som stämts av med ålderspresidenten
mandatperioden 2010-2014. Utifrån de förslag som då framkom har sedan gruppledarna
i fullmäktiges partigrupper kallats till en gruppledarträff i december 2014, vars syfte var
att verka som en fysisk remissomgång där de olika partiernas företrädare i fullmäktige
gavs möjlighet att yttra sig angående upprättat tjänstemannaförslag. De närvarande
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partierna var alla av den åsikten att förslaget även skulle skickas ut till partierna för
ytterligare en remissomgång och förväntas komma upp för beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 april 2015.
I det nya upprättade förslaget finns bland annat förslag om att tydliggöra presidiets roll
samt förändring av hanteringen av motioner och interpellationer. Vad motionärerna
föreslår angående att inrätta ett uppföljningssystem så finns detta idag internt inom
kommunkansliet och två gånger per år återrapporteras till kommunfullmäktige hur
tjänstemannaberedningen av inkomna motioner fortlöper. Vad gäller det sista utvecklingsområdet, debatter, så finns det i dagsläget inskrivet i arbetsordningen att
presidiet får besluta om allmänpolitiska debatter. Denna skrivning kvarstår även i det
nya upp-rättade förslaget till arbetsordning.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända. Ungdomsrådet har inte utgjort remissinstans och har därmed inte getts
möjlighet att påverka.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen då intentionerna anses uppfyllda eftersom arbetet med att revidera
kommunfullmäktiges arbetsordning pågår och i det pågående arbetet har alla partier
som är representerade i fullmäktige getts möjlighet att yttra sig.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 § 16.
Yrkande
Tomas Junkka (v) yrkar
att bifalla motionen då intentionerna anses uppfyllda eftersom arbetet med att revidera
kommunfullmäktiges arbetsordning pågår och i det pågående arbetet har alla partier
som är representerade i fullmäktige getts möjlighet att yttra sig,
att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunfullmäktiges presidium att lägga
in allmänpolitiska debatter i något eller några av följande ämnesområden under 2015:
- Kommunens ekonomi
- Skolfrågor
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-

Sociala frågor
Tekniska frågor
Personalrekryteringsfrågor,

att genomföra en tidsplan för de allmänpolitiska debatterna med början 2015.
Lars Alrikssons (m) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (ns), Fredric Olofsson
(mav), Joakim Nordstrand (mp) och Benny Blom (m)
att bifalla motionen då intentionerna anses uppfyllda eftersom arbetet med att revidera
kommunfullmäktiges arbetsordning pågår och i det pågående arbetet har alla partier
som är representerade i fullmäktige getts möjlighet att yttra sig.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tomas Junkkas förslag mot 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/2014:612 -102
§ 64
Val av ersättare till samrådsgruppen för minoritetsspråk
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Bernt Nordgren (ns) till ersättare i samrådsgruppen för minoritetsspråk.
Bakgrund
Enligt uppdragsbeskrivningen för samrådsgrupp minoritetsspråk ska en ersättare väljas
från kommunstyrelsen.
Yrkande
Fredric Olofsson (mav) yrkar
att Bernt Nordgren (ns) utses till ersättare i samrådsgruppen för minoritetsspråk.
Propositionsordning
Ordförande ställer Fredric Olofssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Fredric
Olofssons förslag.
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KS/2014:556 -102
§ 65
Val av revisor till Laponiatjuottjudus
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Eva Nyström (s) till revisor i Laponiatjuottjudus.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 13 januari § 16 att val av revisor till Laponiatjuottjudus ska
ske vid dagens sammanträde.
Revisorerna i Gällivare kommun har vid sitt möte den 21 januari 2015 beslutat föreslå
kommunstyrelsen att utse Eva Nyström till revisor i föreningen Laponiatjuottjudus.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2015-01-13 § 16.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)
att utse Eva Nyström (s) till revisor i Laponiatjuottjudus.
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/2014:599 -102
§ 66
Annulering av val till Länstrafiken i Norrbotten AB 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att annullera valet som beslutades i kommunstyrelsen den 13 januari 2015 § 8 till
Länstrafiken i Norrbotten AB.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 13 januari 2015 § 8 att utse Lars Alriksson (m) till ombud
och Jeanette Wäppling (v) till ombudsersättare till Länstrafiken i Norrbotten AB samt
att utse Birgitta Larsson (s) till oppositionsrepresentant och Tomas Nilsson (s) till
oppositionsrepresentantersättare till Länstrafiken i Norrbotten AB.
Efter samtal med Länstrafiken i Norrbotten AB ska dessa val ej göras, val görs endast
numera till Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet som gjordes
av kommunfullmäktige 8 december 2014 § 185.
Förslag till beslut
att annullera valet som beslutades i kommunstyrelsen den 13 januari 2015 § 8 till
Länstrafiken i Norrbotten AB.
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KS/2015:145 -102
§ 67
Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma för åren 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Lars Alriksson (m) till ordinarie ombud och Tomas Junkka (s) till ersättare vid
Kommuninvest ekonomisk förenings stämma för perioden 2015-2018.
Bakgrund
Som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening äger varje medlem en röst på den
formella stämman. År 2015 äger stämman rum den 16 april.
Inför varje stämma måste medlem meddela vem som utsetts till ombud respektive
ersättare. För 2015 års stämma skall beslut om detta meddelas Kommuninvest före den
16 mars.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse X till ordinarie ombud, och Y till ersättare vid Kommuninvest ekonomisk förenings
stämma för perioden 2015-2018.

Yrkande
Fredric Olofsson (mav) yrkar
att utse Lars Alriksson (m) till ordinarie ombud och Tomas Junkka (s) till ersättare vid
Kommuninvest ekonomisk förenings stämma för perioden 2015-2018.
Propositionsordning
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 155 (157)
2015-02-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:684 -100
§ 68
Förtydligande angående införandet av medborgarinitiativ
Kommunstyrelsen beslutar
att ordet medborgarförslag i andra att-satsen i kommunstyrelsens beslut 2015-01-13
§ 28 ändras till medborgarinitiativ,
att uppdra åt informationsenheten att informera medborgarna och kommunens förvaltningar om möjligheten för medborgarna att lämna in medborgarinitiativ,
att möjligheten att lämna in medborgarinitiativ införs från och med 1 april 2015.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-13 § 28 att införa e-förslag med medborgardialog,
att i avvaktan på teknikval samt kostnader för e-förslag ge möjlighet för medborgare i
Gällivare kommun att lämna in skriftliga medborgarförslag samt att nämnd- och utredningsenheten ges i uppgift att organisera detta och att det införs under första kvartalet
2015.
Nämnd- och utredningsenheten har vid den fortsatta hanteringen av ärendet uppmärksammat behovet att ett förtydligande angående vilken form av förslagsrätt som kommunstyrelsen avsett att införa. Medborgarförslag är en förslagsrätt som regleras i
Kommunallagen (KL)(1991:900) 5 kap. 23 § 5 p och kräver bland annat att fullmäktige
fattar beslut om införandet samt att alla förslag som inkommer till kommunen skall
behandlas av kommunfullmäktige. Medborgarförslag bör enligt KL 5 kap. 33 § beredas
så att fullmäktige kan besluta i ärendet inom ett år från det att förslaget väcktes.
Processen från att ett förslag väcks av en medborgare till dess att beslut fattats i frågan
kan därför riskera att dra ut på tiden. Enligt kommentarerna till KL 5 kap. 23 § 5 p
innebär ett beslut av fullmäktige att inrätta medborgarförslag att alla inkomna förslag
måste prövas av fullmäktige, även om de faller utanför den allmänna kompetensen (KL
2 kap. 1 §) angående vad kommunen får fatta beslut om.
Intentionerna med att utveckla den lokala demokratin och ge medborgarna rätt att väcka
förslag, är enligt utredarens mening, att processen från dess att ett förslag väckts tills
dess att beslut fattas i ärendet, skall vara så kort och effektiv som möjligt. För att kunna
frångå de krav som ställs i KL angående de formella formerna för medborgarförslag,
föreslår utredningen att Gällivare kommun istället benämner förslagsrätten medborgarinitiativ och utformar egna rutiner för hur hanteringen av inkomna förslag ska gå till.
|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 156 (157)
2015-02-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Syftet är att förstärka den demokratiska processen samt möjliggöra en kortare handläggningstid av de inkomna förslagen.
Rutin för medborgarinitiativ
När en medborgare lämnar in ett skriftligt medborgarinitiativ inkommer detta till
kommunen. En funktion inom nämnd- och utredningsenheten ansvarar för inkomna
medborgarinitiativ. Blanketter för medborgarinitiativ med vägledning om hur de skall
fyllas i kommer finnas tillgängligt i kommunhusets entré samt på kommunens hemsida
för utskrift. Varje blankett som lämnas in bör innehålla ett medborgarinitiativ per
blankett. Medborgarinitiativet registreras i ett eget diarium i kommunens ärendehanteringssystem LEX. Detta i syfte att kunna följa den vidare handläggningen av medbogarinitiativet. Den funktion som ansvarar för de inkomna medborgarinitiativen avgör vart
ärendet skall skickas vidare och om det faller inom den allmänna kompetensen, det vill
säga om det rör sig om kommunal verksamhet. Initiativet skickas vidare till den förvaltning som handhar den verksamhet initiativet berör. En bekräftelse skickas till
medborgaren som lämnat medborgarinitiativet att kommunen mottaget initiativet samt
information om vilken förvaltning som ansvarar för handläggningen. Initiativet
handläggs därefter i sedvanlig ordning av en handläggare innan det förs upp till
nämnden/styrelsen/fullmäktige med förslag till beslut. Antalet inkomna medborgarinitiativ samt vilken förvaltning som handlägger initiativet, redovisas till kommunstyrelsen och fullmäktige två gånger per år.
Ekonomiska konsekvenser
Införandet av medborgarinitiativ medför en viss ökad administration för den funktion
som ansvarar för de inkomna initiativen. I dagsläget är det svårt att beräkna eventuella
ekonomiska konsekvenser då antalet inlämnade initiativ är svårberäknade. En avstämning bör göras vid årsskiftet 2015/2016 för att se över antalet inkomna medborgarinitiativ, var initiativen tagit vägen samt bedömning av resurser som krävts för den fortsatta administrationen kring medborgarinitiativ. Avstämningen skall redovisas till
kommunstyrelsen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Medborgarinitiativ kan inkomma från alla medborgare i Gällivare kommun, oavsett
ålder. Därför är det något som anses gynna barn och ungdomars delaktighet i den
demokratiska processen. Ungdomsrådet har inte varit remissinstans.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta
att ordet medborgarförslag i andra att-satsen i kommunstyrelsens beslut 2015-01-13 §
28 ändras till medborgarinitiativ,
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att uppdra åt informationsenheten att informera medborgarna och kommunens förvaltningar om möjligheten för medborgarna att lämna in medborgarinitiativ,
att möjligheten att lämna in medborgarinitiativ införs från och med 1 april 2015.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens protokoll 2015-01-13 § 28.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar
att ordet medborgarförslag i andra att-satsen i kommunstyrelsens beslut 2015-01-13 §
28 ändras till medborgarinitiativ,
att uppdra åt informationsenheten att informera medborgarna och kommunens förvaltningar om möjligheten för medborgarna att lämna in medborgarinitiativ,
att möjligheten att lämna in medborgarinitiativ införs från och med 1 april 2015.
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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