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KS/2015:8 -042
§ 101
Budgetuppföljning
Kommunstyrelsen beslutar
att barn-, utbildning och kulturnämnden får i uppdrag att komma in med en konkret
åtgärdsplan/konsekvenser för att komma i ram till kommunstyrelsen den 15 juni 2015,
att socialnämnden fortsäter arbetet med att komma i ram samt
att tacka för informationen och lägga budgetuppföljningarna till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp
information angående budgetuppföljning.
Kommunchef Lennart Johansson samt förvaltningscheferna Marianne Jonsson,
kommunledningskontoret, Michael Gustafsson, service- och teknikförvaltningen,
Antero Ijäs, miljö- och byggförvaltningen, Marika Rissanen Korpi, socialförvaltningen,
Ulf Hedman, samhällsbyggnadsförvaltningen samt Birgitta Palo Johansson ekonom,
barn-, utbildning- och kulturförvaltningen informerar om budget.
Marika Rissanen Korpi informerar:
Kommunstyrelsen beslutade 23 mars 2016 i uppdrag att inkomma med en konkret
åtgärdsplan/konsekvenser för att komma in i ram.
Socialförvaltningen har analyserat sina personalkostnader inom särskilda boenden som
uppvisar det största underskottet. Av analysen kan konstateras att det är den höga
frånvaron och då framförallt sjukfrånvaron (ca 10 %) som tillsammans med bristen på
vikarier leder till höga övertidskostnader. Råder även en liten osäkerhet om att OBkostnaderna kan vara för lågt budgeterade.
Åtgärdersplan för att komma i ram;
- avveckling av dagverksamheten för dementa (Fjällbäcken) med 2,5 tjänster inkl drift
- neddragning av 2,0 tjänster på Älvgården efter att ombyggnationen är klar 1 september
- neddragning av 2,0 tjänster inom handikappomsorgens gruppboende Sjöjungfrun till
hösten allt detta blir sammantaget en besparing på ca 3,3 mkr på årsbasis.
- kompetenssatsning på personalplanering är påbörjad.
Förslag finns även på att upphöra med handikappomsorgens fria resor till och från dagcenter, en besparing på ca 700 tkr på årsbasis.
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Antero Ijäs informerar:
Underskottet -19 tkr för nämnden beror på längre och extra sammanträden.
Miljötillsynsavgifter fakturerat under mars ger ett överskott 596 tkr. Utjämnas under
året.
Livsmedelsinspektioner faktureras under våren.
Ulf Hedman informerar:
Samhällsbyggnadsförvaltningen följer budget och prognosen för helåret kommer att gå
jämt ut.
Marianne Jonsson informerar:
Kommunledningskontoret klarar budget enligt ram.
Michael Gustafsson informerar:
Skatteverksamheten:
Bedömningen är att förvaltningens budgetram kommer att hållas på årsbasis utifrån att
de underskott som redovisas per mars månad kommer att kunna hämtas hem med
minskade utgifter inom andra verksamhetsområden. Lidande blir till del det planerade
underhållet. Områdesvisa satsningar kommer att göras när det gäller underhållet.
Affärsverksamheten:
Inget som idag pekar på avvikelse från beslutad budget redovisas inom affärsverksamheterna per mars månad.
Birgitta Palo informerar:
Avvikelsen Gemensamt Buok beror på bokad intäkt, 4 000 tkr, på 2014, som ännu ej
kommit. Den största delen av Kulturprojektets negativa avvikelse beror på förväntade
intäkter 2014 och som ännu ej kommit.
Grundskolans positiva avvikelse beror främst på kostnader för skolskjutsar som ej
bokförts på perioden. Här finns ännu en möjlighet till överskott i år.
Grundskolans prognosticerade underskott beror på underskott förberedelseklass, tjänster
utöver budget i skolan pg a resurskrävande elever samt elevhälsan med extra behov av
skolsköterska vårterminen.
Förskolans prognosticerade underskott beror främst på extra resurser för utmanande
barn. Förvaltningen kommer att arbeta för att minska underskottet.
Lennart Johansson informerar:
Det största avvikelsen från periodens budget finns inom markhandläggning och beror på
att dessa intäkter faktureras 1 eller 2 ggr per år. Detta innebär att de flesta intäkter på
15702 redan har bokförts.
Information av förvaltningscheferna pågår kl. 10.05-10.50.
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Göran Sandström, ekonomichef informerar:
Politikerkostnaderna budget och jämförelse 2015 med 2014.
Redovisar resultatbudget för 2015 samt prognos per 24 februari 2015.
Redovisning LKAB-medel, samarbetsavtal 2014-2015, och plan 2016.
Informationen pågår kl. 10.50-11.20.
Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning mars 2015.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)
att barn-, utbildning och kulturnämnden får i uppdrag att komma in med en konkret
åtgärdsplan/konsekvenser för att komma i ram till kommunstyrelsen den 15 juni 2015,
att socialnämnden fortsäter arbetet med att komma i ram.
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/2015:9 -101
§ 102
Delgivningar/Anmälningar/Kurser
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna,
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut,
att kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter anmäler sig till Swedish Laplands
inbjudna, kan inte ordinarie kan ersättare utses, anmälan till kommunsekreteraren,
att till Länsstyrelsens inbjudan till dialogmöte deltar tre från majoritet och två från
oppositionen, anmäler sig via kommunsekreteraren,
att kommunstyrelsen och bolagens ledamöter deltar i kursen från Styrelseakademien,
anmälningar ska ske till kommunsekreteraren, mer information kommer.
Bakgrund
Anmälan om beslut fattade på delegation, redovisas i delgivnings/delegationspärm på
sammanträdet.
Delgivningar
1.
Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär;
Cirkulär 15:8 – Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på
kommunalal anläggningar.
Cirkulär 15:12 - Sotningsindex 2015.
2.
KS 2014:121 214
Länsstyrelsen Norrbotten har den 11 mars 2015 beslutat att avvisa överklagan av
kommunstyrelsen i Gällivare kommuns beslut gällande detaljplan för Kommunalhemmet 1 mm, dnr 403-565-2015.
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3.
KS 2015:179 534
Länsstyrelsen Norrbotten har den 24 mars 2015 beslutat att bevilja kameraövervakning
av järvlyor i Jokkmokks-, Kiruna-, Gällivare-, Arjeplogs-, Arvidsjaurs- och Pajala
kommun, dnr 211-1751-2015.
4.
KS 2015:152 142
Länsstyrelsen Norrbotten har den 20 mars 2015 beslutat att bevilja bidrag ur bygdemedel, till Gällivare Sockens Hembygdsförening för nybyggnad av bagarstuga. Det högsta
belopp som kan utgå som bidrag är 248 735 kronor, dnr 208-1794-15.
5.
KS 2015:331 007
Revisorerna i Gällivare kommun har den 25 mars 2015 inkommit med revisionsrapport
avseende hantering av privata medel och värdeföremål, Gällivare kommun, samt slutdokument.
6.
KS 2015:332 007
Revisorerna i Gällivare kommun har den 25 mars 2015 inkommit med revisionsrapport
avseende uppföljning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare, samt slutdokument.
7.
KS 2015:349 047
Sametinget har den 9 mars 2015 beslutat angående utbetalning av statsbidrag till
Gällivare kommun med 1 160 000 kronor för år 2015, avseende nationella minoriteter
och minoritetsspråk.
8.
KS 2015:315 100
Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget har den 19 mars 2015 inkommit med
rapporten Nationella minoriteter – Minoritetspolitikens utveckling år 2014.
9.
KS 2015:305 511
Jokkmokks kommun har den 30 mars 2015 beslutat om tillfälligt skoterförbud inom
Sirges sameby, Jokkmokks kommun, våren 2015.
10.
KS 2015:8 042
Uppföljning, daterat 2015-03-20, av verksamhet 1306, till kommunstyrelsens förfogande.
11.
KS 2015:350 730
Kommunförbundet Norrbotten, styrelsen har den 5 mars 2015 beslutat att anta ”Strategi
Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018”.
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12.
KS 2015:52 042
Gällivare Folkets Hus har den 26 mars 2015 inkommit med verksamhetsberättelse 2014.
13.
KS 2015:35 103
Kommunförbundet Norrbotten har inkommit med nyhetsbrev mars 2015.
14.
KS 2015:21 107
Top Bostäder AB har inkommit med protokoll 2015-01-16.
15.
KS 2015:340 106
Samrådsgrupp samebyar har inkommit med protokoll 2015-04-04.
16.
KS 2015:38 265
Laponia har inkommit med protokoll 2015-02-11.
17.
KS 2015:25 107
Lapplands kommunalförbund har inkommit med protokoll 2015-01-30 och 2015-02-27.
18.
KS 2015:41 106
Brottsförebyggande rådet, Gällivare har inkommit med minnesanteckningar 2015-03-11
och 2015-04-01.
19.
Protokoll har inkommit från:
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2015-02-17 och 2015-03-24.
Service- och tekniknämnden 2015-03-17.
Socialnämnden 2015-03-19.
Anmälningar
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen fattat
följande beslut
1.
KS 2015:132
164
2015-02-05 yttrande om ansökan gällande antagning i allmänna hemvärnet 2015-LFW.
2.
KS 2015:132
164
2015-02-05 yttrande om ansökan gällande antagning i allmänna hemvärnet 2015-KSH.
3.
KS 2015:132
164
2015-02-05 yttrande om ansökan gällande antagning i allmänna hemvärnet 2015-KGN.
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4.
KS 2015:132
164
2015-02-16 yttrande om ansökan gällande antagning i allmänna hemvärnet 2015-OH.
5.
KS 2015:170
534
2015-02-23 yttrande till Länsstyrelsen i Norrbotten avseende ansökan om tillstånd för
kameraövervakning av entréerna på Gällivare sjukhus, dnr 211-7-15-1.
6.
KS 2015:179
534
2015-02-27 yttrande till Länsstyrelsen i Norrbotten avseende ansökan om tillstånd för
kameraövervakning vid järvlyor i samband med rovdjursinventering i Norrbottens län,
dnr 211-1751-2015.
7.
KS 2015:113
050
2015-01-19 tilldelningsbeslut avseende ramavtalsupphandlingen Programvaror & tjänster, Kontorsstöd med utgångspunkt från Statens inköpscentrals utvärderingsrapport med
diarienummer 96-33-2014.
8.
KS 2015:181
050
2015-02-27 beslut avseende upphandling avseende tekniska konsulter för projekteringsuppdrag Gällivare kommun, ramavtal för tiden 2015-03-01—2017-02-28 med rätt för
beställaren att förlänga avtalet med ett år.
9.
KS 2015:160
022
2015-03-15 beslut att Henrik Ölvebo deltar i kursen Fjällkonferens i Sälen
2015-01-26—2015-01-28.
10.
KS 2015:160
022
2015-03-15 beslut att Henrik Ölvebo deltar i samråd och workshop i vattenfrågor,
Medlefors folkhögskola i Skellefteå 2015-02-11—2015-02-12.
11.
KS 2015:212
534
2015-03-16 svar på remiss angående ansökan om tillstånd för kameraövervakning i
samband med fjällrävsinventering, Dnr 211-2597-2015.
Kommunstyrelsens vice ordförande har på delegation av kommunstyrelsen fattat
följande beslut
12.

KS 2015:305

511

2015-03-27 beslut om tillfälligt lokalt skoterförbud i Gällivare kommun, Kirkaområdet
under tiden 2015-04-07—2015-06-30.
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Kommunchefen har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande beslut
13.
KS 2015:14
101
2015-01-27 tillförordnande av Michael Gustafsson som förvaltningschef för Serviceoch teknikförvaltningen från och med 2015-02-02 till dess att ny förvaltningschef
rekryterats, dock längst till och med 2015-06-30.
14.
KS 2015:219
805
2015-03-13 beslutat enligt riktlinjer om bidrag till Gällivare sockens hembygdsförening
avseende stöd till föreningens 75–års jubileum.
Personalchefen har på delegation av kommunstyrelsen tecknat följande lokala
Kollektivavtal
15.
KS 2015:14
101
2015-01-13 lokalt kollektivavtal med Kommunal om schema för personal vid gruppboendet Sokatten. Avtalet gäller under perioden 2015-01-19—2015-06-14.
16.
KS 2015:14
101
2015-01-30 lokalt kollektivavtal med Kommunal om schema för personal vid HO
omr 5, Grönsiskan. Avtalet gäller under perioden 2015-06-01—2015-10-04.
17.
KS 2015:14
101
2015-02-02 lokalt kollektivavtal med Kommunal om schema för personal vid Enen,
Kristallen. Avtalet gäller under perioden 2015-02-16—2015-06-14.
Utvecklingschefen har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande beslut
18.
KS 2015:127
141
2015-02-12 beslutat om marknadsföringsbidrag mm med 10 500 kr till Lilla VM 2015.
19.
KS 2015:151
430
2015-02-13 beslutat om bidrag med 9 200 kr till Fiskflyg AB avseende ett projekt för att
minska nedskräpningen i vår fjällvärd.
20.
KS 2015:184
141
2015-03-05 beslutat om bidrag med högst 21 000 kr ur näringslivsfrämjande medel avseende Malmfälten Arctic Pride 20-21 mars 2015.
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Minoritetsspråkhandläggaren har på delegation av kommunstyrelsen fattat
följande beslut
21.
KS 2015:114
805
2015-01-27 beslutat att bevilja Gällivare Museum 12 000 kr till föreläsning av Greta
Huuva, film och matprovning av naturens mat.
22.
KS 2015:317
805
2015-03-18 beslutat att bevilja 4 000 kr till Skogsgläntans förskola avseende inköp av
en I-Pad.
23.
KS 2015:215
805
2015-03-23 beslutat att bevilja 10 000 kr till Ren pedagogik i Sápmi avseende utveckling av boken Renskötarfamiljen med Buolla.
24.
KS 2015:326
805
2015-04-07 beslutat att bevilja 432 kr till Maria förskola för inköp av böcker på finska.
25.
KS 2015:348
805
2015-04-10 beslutat att bevilja 31 000 kr till Finska klubb för att anordna teater och tid
att minnas.
Lotterihandläggaren har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande beslut
26.
KS 2015:53
800
2015-03-06 beslutat om registrering av lotteri enligt 17 § lotterilagen för Gällivare Jaktvårdskrets/Jägareförbundet Gällivare under tiden 2015-06-01—2018-05-31.
Vik. Alkoholhandläggare har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande
beslut
27.
KS 2015:42
702
2015-03-23 beslutat om alkoholtillstånd för enstaka tillfälle för Sammakko Fritids &
Skoter förening under tiden 2015-04-04—2015-04-05.
Övrigt
28. Protokoll har inkommit från:
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-03-03 och 2015-04-09.
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Kurser
1.
Swedish Lapland inbjuder till Academy of Swedish Lapland den 26-27 maj 2015 i
Gällivare. Deltagaravgift 1295 kr. Begränsat antal platser.
2.
Länsstyrelsen Norrbotten bjuder in till dialogmöte med tema: Integration skapar tillväxt.
Tisdag 2 juni i Boden.
3.
StyrelseAkademien har lämnat ett ordererkännande för utbildning för styrelseledamöter
den 20 maj 2015 i Gällivare. Gäller för 30 personer till en kostnad av 59 000 kr exkl
moms samt kursmaterial 400 kr exkl moms.
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KS/2015:10 -101
§ 103
Information om samhällsomvandlingen
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar Lennart Johansson, kommunchef, om pågående
ärenden och aktuella händelser.
Lennart Johansson informerar om:
-
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Förhandlingar pågår med LKAB.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 247 (306)
2015-04-27
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2015:11 -101
§ 104
Information från de kommunala råden samt övrig aktuell information
Kommunstyrelsen beslutar
att uppvakta ungdomsrådet med fika på deras nästa möte med anledning att de utsetts
till Årets ungdomsråd,
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 samt ta upp annan aktuell information.
Lars Alrikson (m) meddelar att kommunala pensionärsrådet har möte 7 maj 2015.
Bernt Nordgren (ns) meddelar att rådet för funktionshinderfrågar har möte den 28 april
2015,
Maria Åhlén (s) och Fredrik Olofsson (mav) informerar att referensgruppen för
Demokratidagen (politiker, tjänstemän och ungdomar från Ungdomsrådet) träffas
efter sommaren. Ungdomsrådet har utsett en arbetsgrupp samt beslutat att temat för
Demokratidagen ska vara Mångfald.
Jeanette Wäppling (v) informerar om att man har träffat polisledningen som informerat
om sin omorganisation. Polisen arbetar med att ta fram medborgarlöften. Arbetsförmedlingen visar positiva siffror gällande arbetslösheten. Kommunledningen och arbetsförmedlingen ska se över hur samverkan ska ske mellan parterna. Kommunledningen
har även haft en träff med Samrådsgruppen för samebyarna med anledning av djurplågeri av renar som cirkulerat i media. Det ska bl a utmynna i en informationskampanj
samt gemensamt uttalande i media.
Yrkande
Jeanette Wäppling (v) yrkar
att uppvakta ungdomsrådet med fika på deras nästa möte med anledning att de utsetts
till Årets ungdomsråd,
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 248 (306)
2015-04-27
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 249 (306)
2015-04-27
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2015:237 -041
§ 105
Kommunstyrelsens driftbudget 2016, plan 2017-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen har tagit del av förslaget och hänskjuter ärendet till kommunstyrelsens budgetberedning.
Bakgrund
Förslag till driftbudget 2016 samt plan för åren 2017-2018 för Kommunstyrelsen har
upprättats.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta förslag till
Driftbudget 2016:

84 620 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och -125 i driftkonsekvens
83 924 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och -125 i driftkonsekvens
83 924 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i drift
konsekvens.

Driftbudget 2017:
Driftbudget 2018:

Beslutsunderlag
1. Driftbudgethandlingar.
Yrkande
Jeanette Wäppling (v) yrkar
att kommunstyrelsen har tagit del av förslaget och hänskjuter ärendet till kommunstyrelsens budgetberedning.
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 250 (306)
2015-04-27
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2015:236 -041
§ 106
Kommunstyrelsens investeringsbudget 2016, plan 2017-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen har tagit del av förslaget och hänskjuter ärendet till kommunstyrelsens budgetberedning.
Bakgrund
Förslag till investeringsbudget 2016 och plan 2017-2018 för Kommunstyrelsen har upprättats i enlighet med KF direktiv till nämnderna 2015-03-16 § 32.
Innebärande att förvaltningen tagit fram kalkylunderlag till de preliminärt antagna
projekten.
Förslag till beslut
Kommunstyreslen föreslår kommunfullmäktige
att anta förslag till investeringsbudget 2016 och plan för åren 2017-2018
Kommunstyrelsen
Investeringsbudget 2016: 13 750 tkr och driftkonsekvenser -125 tkr
Budgetplan 2017:
10 000 tkr och driftkonsekvenser -125 tkr
Budgetplan 2018:
18 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringsbudget 2016: 283 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr
Budgetplan 2017:
285 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr
Budgetplan 2018:
30 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr
Beslutsunderlag
1. Investeringsbudget 2016-2018 inklusive kalkyler för investeringsprojekt.
Yrkande
Jeanette Wäppling (v) yrkar
att kommunstyrelsen har tagit del av förslaget och hänskjuter ärendet till kommunstyrelsens budgetberedning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 251 (306)
2015-04-27
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 252 (306)
2015-04-27
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2015:239 -041
§ 107
Taxor inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2016, delegerat för beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen har tagit del av förslaget och hänskjuter ärendet till kommunstyrelsens budgetberedning.
Bakgrund
Enligt budgetreglerna 2016-2018, beslutade av Kommunfullmäktige (ärendenummer Ks
2015:144–041) har Kommunstyrelsen delegation att fatta beslut om följande taxor:
Taxa för lotteritillstånd Dnr Ks 2015:257–041.
Taxa för föreningstjänster, kopiering, Dnr Ks 2015:258–041.
Taxa för kopiering av allmän handling, Dnr Ks 2015:259–041.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med budgetregler och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
att anta kommunstyrelsens taxor för 2016.
Beslutsunderlag
1. Taxa för lotteritillstånd Dnr Ks 2015:257–041.
2. Taxa för föreningstjänster, kopiering Dnr Ks Ks 2015:258–041.
3. Taxa för kopiering av allmän handling Dnr Ks 2015:259–041.
Yrkande
Jeanette Wäppling (v) yrkar
att kommunstyrelsen har tagit del av förslaget och hänskjuter ärendet till kommunstyrelsens budgetberedning.
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 253 (306)
2015-04-27
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2015:238 -041
§ 108
Kommunstyrelsens taxor 2016 beslutas av kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen har tagit del av förslaget och hänskjuter ärendet till kommunstyrelsens budgetberedning.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun kommunstyrelsen har upprättat förslag till följande taxor inom kommunstyrelsens verksamhetsområde:
Alkoholtaxa för ansökning och tillsyn samt serveringstillstånd, Dnr Ks 2015:255-041.
Taxa för tätortstrafiken, Dnr Ks 2015:256-041.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med budgetregler och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Att föreslå kommunfullmäktige
att anta kommunstyrelsens taxor för 2016,
att upphäva tidigare beslut Ks 2014:159-041, kommunstyrelsens taxor 2015.
Beslutsunderlag
1. Alkoholtaxa för ansökning och tillsyn samt serveringstillstånd, Dnr Ks 2015:255-041.
2. Taxa för tätortstrafiken Dnr Ks 2015:256-041.
Yrkande
Jeanette Wäppling (v) yrkar
att kommunstyrelsen har tagit del av förslaget och hänskjuter ärendet till kommunstyrelsens budgetberedning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 254 (306)
2015-04-27
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 255 (306)
2015-04-27
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2015:72 -040
§ 109
Projektering is-/evenemangshall - verksamhetslokaler i centrum
Kommunstyrelsen beslutar
att 9 600 tkr för projektering av is/evenemangshall omdisponeras från samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar 16101, projekt 20002 (exploatering samhällsomvandling) till samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar 16101, investeringsprojekt 2000204
(is-/evenemangshall).
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet och vill föra följande till protokollet: Med
anledning av att samrådstiden ej löpt ut, anser vi att det ej går att ta ställning i frågan,
innan sammanställning av samrådsyttrandena sammanställts och redovisats. Det förfaringssätt som majoriteten haft i detta ärende menar vi är att föregå den demokratiska
processen.
Bakgrund
Utredningsarbete för ny is/evenemangshall har påbörjats enligt tidigare beslut, med
bland annat: detaljplanearbete, geotekniska undersökningar, lokalprogram, förfinade
skisser för byggnaden och den intilliggande parken samt dialogmöte med allmänheten.
Då skicket på den befintliga ishallen är dåligt är byggandet av den nya is/evenemangshallen ett prioriterat ärende. För att möjliggöra att byggandet av den nya
is-/evenemangshallen kan komma igång så snart som möjligt kan projekteringen av
byggnaden påbörjas innan detaljplanen vunnit laga kraft.
Ekonomiska konsekvenser
Projektering leds av samhällsbyggnadsförvaltningen, budgetbedömning är 9 600 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.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 256 (306)
2015-04-27
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

att 9 600 tkr omdisponeras från samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar 16101, projekt
20002 (exploatering samhällsomvandling) till samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar
16101, investeringsprojekt 2000204 (is-/evenemangshall).
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktig 2014-12-08 § 160.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-12-11 § 100, protokollsanteckning p.3.
3. Utredning is- och evenemangsarena.
4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-04-09 § 30.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar
att 9 600 tkr för projektering av is/evenemangshall omdisponeras från samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar 16101, projekt 20002 (exploatering samhällsomvandling) till samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar 16101, investeringsprojekt
2000204 (is-/evenemangshall).
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 257 (306)
2015-04-27
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:269 -214
§ 110
Detaljplan samt exploateringsavtal för Gällivare 4:18 m.fl. (Andra Sidan)
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Gällivare 4:18 m.fl, samt
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet för Gällivare 4:18
m.fl.
Jäv
Jeanette Wäppling (v) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2014 att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja ett detaljplanearbete för fastigheten Gällivare 4:18. Förvaltningen har
nu tagit fram en detaljplan för Gällivare 4:18 m.fl. Detaljplanen har handlagts med
normalt planförfarande och samråd kring detaljplanen har hållits mellan 22 oktober till
och med 14 november 2014. Detaljplanen har varit utställd för granskning från 13 mars
till och den 7 april.
Planen möjliggör uppförande av ca.50 hushåll inom området med en varierad husproduktion om högst två våningar för villor, radhus, parhus och flerbostadshus. Genomförandet av detaljplanen föreslås ske genom avtal, och ett förslag till avtal har upprättats
för godkännande.
Ekonomiska konsekvenser
Antagande av detaljplanen samt ett godkännande av förslaget till exploateringsavtal
innebär inga idag kända tillkommande investeringskostnader för kommunen. Dock
medför ett genomförande av detaljplanen att det över tid kommer att uppkomma kostnader för drift och underhåll av lokalgata inom planområdet samt för planområdets
behov av vattentjänster. Kostnaderna för områdets behov av vattentjänster kommer att
finansieras av va-avgifter, medan kostnaderna för drift och underhåll av lokalgata måste
finansieras inom aktuell driftbudgetram.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det bedöms inte föreligga några kända konsekvenser för barn och ungdomar med
anledning av förslaget till beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 258 (306)
2015-04-27
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Gällivare 4:18 m.fl, samt
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet för Gällivare 4:18
m.fl.
Beslutsunderlag
1. Samrådsredogörelse.
2. Planbeskrivning.
3. Karta.
4. Exploateringsavtal.
5. Granskningsutlåtande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 259 (306)
2015-04-27
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2015:166 -821
§ 111
Utredning lokalisering av friidrottsanläggning
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva tidigare beslut i kommunstyrelsen (2014-10-20 § 180),
att 250 tkr omdisponeras från samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar 16101, verksamhet 215509, aktivitet 1941 (Tallbacka friidrottsanläggning) till samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar 16101, projekt 2000202 (Utredning friidrottsanläggning).
Reservation
Birgitta Larsson (s), Thomas Nilsson (s), Tomas Junkka (s), Maria Åhlén (s) och Clary
Persson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att påbörja en idéstudie avseende
friidrottsanläggning i Sjöparken, eller annan central placering, enligt beslut i Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott (2015-03-03 § 26).
Ekonomiska konsekvenser
Utredning kommer att köpas in av externa konsulter, bedömd budget är 250 tkr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Utredningen i sig medför inga påtagliga konsekvenser för barn ungdomar. Eventuell
realisering av en friidrottsanläggning kommer att ha en positiv påverkan för barn och
ungdomar, då ändamålsenliga lokaler för friidrott skapas. Detta medger en utveckling
av verksamheten och ett större fritidsutbud.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att upphäva tidigare beslut i kommunstyrelsen (2014-10-20 § 180),
att 250 tkr omdisponeras från samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar 16101, verksamhet 215509, aktivitet 1941 (Tallbacka friidrottsanläggning) till samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar 16101, projekt 2000202 (Utredning friidrottsanläggning).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 260 (306)
2015-04-27
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2014-10-20 § 180.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-03-03 § 26.
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-04-09 § 38.
Yrkande
Henrik Ölvebo (mp) yrkar med instämmande av Benny Blom (m)
att upphäva tidigare beslut i kommunstyrelsen (2014-10-20 § 180),
att 250 tkr omdisponeras från samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar 16101, verksamhet 215509, aktivitet 1941 (Tallbacka friidrottsanläggning) till samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar 16101, projekt 2000202 (Utredning friidrottsanläggning).
Birgitta Larsson (s) yrkar
att utredning av inomhusanläggning för friidrott/fotboll fortsätter på Tallbacka IP i
enlighet med beslut fattat av kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-06-03
§ 57,
att Sjöparken ska utvecklas som ett park-/rekreationsområde med möjligheter till spontanidrott mm.
Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Ölvebo m fl förslag mot Birgitta Larssons 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 261 (306)
2015-04-27
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2015:335 -210
§ 112
Principer för kommunalt huvudmannaskap vid detaljplanering
Kommunstyrelsen beslutar
att samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan med service- och teknikförvaltningen
får i uppdrag att utarbeta principer för kommunalt huvudmannaskap av Va-nät, gator
och naturområden till 3 september 2015.
Bakgrund
I en detaljplan ingår genomförandebeskrivning som behandlar organisatoriska frågor
bl.a. huvudmannaskap för Va-nätet, gator och naturområden.
Principer behöver utarbetas fram för dessa frågor vad som skall gälla vid detaljplanering
särskilt vid planering när någon annan än kommunen är exploatör.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta principer för kommunalt
huvudmannaskap av Va-nät, gator och naturområden.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-04-09 § 39.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar
att samhällsbyggnadsförvaltningen samverkar med service- och teknikförvaltningen och
får i uppdrag att utarbeta principer för kommunalt huvudmannaskap av Va-nät, gator
och naturområden till 3 september 2015.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 262 (306)
2015-04-27
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 263 (306)
2015-04-27
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2015:304 -214
§ 113
Detaljplan för del av Robsam 1:3
Kommunstyrelsen beslutar
att detaljplanen utökas med möjlighet för vandrarhem och kontor.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har 2014-06-16 § 126 beslutat att Attraktiva bostäder i Norr AB får
upprätta detaljplan för del av Robsam 1:3 samt att området skall planläggas för bostadsändamål för permanent boende.
Attraktiva bostäder har i skrivelse 2015-03-10 anhållit om att området även borde få
omfatta användning för vandrarhemsboende samt kontor. Skälet till ansökan är att
lägenheterna är små och utan ombyggnad inte uppfyller kraven på tillgänglighet för
permanent boende.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att detaljplanen utökas med möjlighet för vandrarhem och kontor.
Beslutsunderlag
1. Ansökan från Attraktiva bostäder i Norr AB.
2. Kommunstyrelsen 2014-06-16 § 126.
3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-04-09 § 40.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (ns), Henrik Ölvebo
(mp), Fredric Olofsson (mav) och Benny Blom (m)
att detaljplanen utökas med möjlighet för vandrarhem och kontor.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 264 (306)
2015-04-27
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Birgitta Larsson (s) yrkar
Avslag med anledning av att boendena inte uppfyller kraven vad avser permanent
boende.
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 i enlighet med Lars Alriksson m fl förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 265 (306)
2015-04-27
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:443 -214
§ 114
Detaljplan för del av Soutujärvi 16:19
Kommunstyrelsen beslutar
att anta detaljplan för del av Soutujärvi 16:19.
Bakgrund
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutade 2014-03-06 § 21, att godkänna
upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan HH Städ AB och Gällivare kommun
berörande del av Soutujärvi 16:19. I samband med detta beslutades även att en ändring
av att detaljplanen för Soutujärvi 16:19 får utföras.
Efter det har planhandlingar upprättas med syfte att möjliggöra för exploatering av flerbostadshus i tätorten Skaulo. Detta för att möta den efterfrågan som finns på lägenhetsboende i området. Även en villatomt föreslås i planförslaget. Planområdet ligger inom
skyddszon för Skaulos vattentäkt.
Planen handläggs med normalt planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900)
och är förenlig med översiktsplanen.
Samråd angående förslaget har hållits under tiden 18 september till och med 10 oktober
2014 och planen har varit utställd för granskning under tiden 20 februari till och med
15 mars 2015.
Ekonomiska konsekvenser
Detaljplanen genomförs med ett enskilt huvudmannaskap vilket innebär att exploatören
är ansvarig för allmänna platser inom området.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Nya bostäder är positivt ur ett barn- och ungdomsperspektiv.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta detaljplan för del av Soutujärvi 16:19.
Beslutsunderlag
1. Plankarta.
2. Planbeskrivning.
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3. Utlåtande.
4. Markanvisningsavtal.
5. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-03-06 § 21.
6. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-04-09 § 41.
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KS/2014:517 -214
§ 115
Detaljplan för Gällivare camping, del av Gällivare 76:1 och 76:7
Kommunstyrelsen beslutar
att anta detaljplan för Gällivare camping, del av Gällivare 76:1 och 76:7.
Bakgrund
Planens syftar till modernisera detaljplanen för Gällivare campingplats. Detaljplanen
medger att campingplatsområdet kan bebyggas med fler byggnader.
Planen handläggs med normalt planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900)
och är förenlig med den fördjupade översiktsplanen. Samråd angående förslaget till
detaljplan har hållits under tiden 29 oktober t.o.m. 21 november 2014 och planen har
varit utställd för granskning under tiden 28 januari t.o.m. 20 februari 2015.
Ekonomiska konsekvenser
Gällivare Camping AB svarar för alla kostnader som uppstår i samband med planläggning, fastighetsbildning och exploatering.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta detaljplan för Gällivare camping, del av Gällivare 76:1 och 76:7.
Beslutsunderlag
1. Plankarta.
2. Planbeskrivning.
3. Utlåtande.
4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-04-09 § 42.
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KS/2015:325 -252
§ 116
Förvärv av del av fastigheten Gällivare 100:19
Kommunstyrelsen beslutar
att förvärva del av fastigheten Gällivare 100:19 för en köpeskilling av 410 000 kronor
av ägaren till fastigheten Trafikverket,
att medel för förvärvet anvisas från konto 20002, ansvar 16101 till konto 2000201,
ansvar 16101,
att villkoren gäller i förslag till överenskommelse om fastighetsreglering.
Bakgrund
Detaljplan har tagits fram för Vuoskonjärvi industriområde etapp II. Detaljplanen innebär att befintligt järnvägsområde, som inte längre används för järnvägsverksamhet, har
planlagts för lokalgata resp. gång- och cykelväg på delar av fastigheten Gällivare
100:19.
Trafikverket som är ägare till rubricerad fastighet har översänt överenskommelse om
fastighetsreglering innebärande att Gällivare kommun förvärvar cirka 32 900 m2 av
fastigheten Gällivare 100:19 för en köpesumma av 410 000 kronor. Den förvärvade
marken överförs till kommunens fastighet Gällivare 12:74. Smärre gränsjusteringar som
förrättningslantmätaren anser lämpliga godkänns dock av parterna utan justering av
ersättningen.
Ekonomiska konsekvenser
Medel för förvärvet anvisas från konto 20002, ansvar 16101 till konto 2000201, ansvar
16101.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att förvärva del av fastigheten Gällivare 100:19 för en köpeskilling av 410 000 kronor
av ägaren till fastigheten Trafikverket,
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att medel för förvärvet anvisas från konto 20002, ansvar 16101 till konto 2000201,
ansvar 16101,
att villkoren gäller i förslag till överenskommelse om fastighetsreglering.
Beslutsunderlag
1. Överenskommelse om fastighetsreglering.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-04-09 § 43.
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KS/2015:308 -253
§ 117
Försäljning av fastigheten Puoltikasvaara 2:81
Kommunstyrelsen beslutar
att fastigheten Puoltikasvaara 2:81 försäljs till Daniel Johansson för en köpeskilling av
26 200 kronor.
Bakgrund
Rubricerad fastighet har inbjudits till försäljning via anbudsgivning.
Fastigheten är bebyggd med en byggnad som tidigare använts som avloppsreningsverk
för Puoltikasvaara. Fastigheten kan vara lämplig som industrilokal, garage eller förråd
eftersom den tidigare användningen och närheten till avloppspumpstationen gör den
olämplig som bostads- eller fritidshus.
Fastigheten är inte detaljplanelagd. Tomtens areal är 1 107 m2.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastigheten Puoltikasvaara 2:81 försäljs till Daniel Johansson för en köpeskilling av
26 200 kronor.
Beslutsunderlag
1. Annonsmanus + karta.
2. Meddelande om antagande av anbud.
3. Köpekontrakt.
4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-04-09 § 45.
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KS/2015:310 -253
§ 118
Försäljning av fastigheten Soutujärvi 12:16
Kommunstyrelsen beslutar
att fastigheten Soutujärvi 12:16 försäljs till Anders Vågman för en köpeskilling av
105 000 kronor.
Bakgrund
Rubricerad fastighet har inbjudits till försäljning via anbudsgivning.
Fastigheten är bebyggd med en byggnad som tidigare har använts som avloppsreningsverk för Skaulo. Fastigheten kan vara lämplig som industrilokal, garage eller förråd.
I gällande detaljplan är ändamålet småindustri. Tomtens areal är 1 822 m2. Fastighetsreglering är ansökt hos lantmäteriet för avstyckning av mark som f.n. är bebyggd med
pumpstation och som inte ingår i försäljningen. Efter fastighetsregleringen har fastigheten en areal om ca 1 468 m2.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastigheten Soutujärvi 12:16 försäljs till Anders Vågman för en köpeskilling av
105 000 kronor.
Beslutsunderlag
1. Annonsmanus.
2. Karta.
3. Meddelande om antagande av anbud.
4. Köpekontrakt.
5. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-04-09 § 46.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 272 (306)
2015-04-27
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2015:354 -826
§ 119
Malmbergets AIF ansöker om kostnadstäckning avseende felsökning och inköp av
kylmedel (brine) till kylsystemet, samt vidare ansökan om kostnadstäckning avseende
reparation av kylanläggningen till ishallen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ur rörelsekapitalet anvisa 4 200 000 kr till reparation av ishallen i Malmberget.
Kommunstyrelsen beslutar
att kostnadstäckningen 539 181 kr bevilja föreningens ansökan och att medlen anvisas
från ansvar 15101, verksamhet 2632 utredningar.
Bakgrund
Föreningen ansöker i rubricerat ärende om kostnadstäckning för felsökning i det havererade kylsystemet. Felsökningen har betalats ut via erhållet driftsbidrag och föreningen
vill få täckning för urholkningen i driftbidraget.
Vidare ansöker man om kostnadstäckning för reparation av kylanläggningen under förutsättningen att ishallen skall vara i fortsatt drift kommande verksamhetsår med start i
september innevarande år.
Ekonomiska konsekvenser
Felsökningen som urholkat driftbidraget utgör 539 181 kr och den eventuella reparationen av kylanläggningen är kostnadsberäknad till 3 250 000 kr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Föreningens ungdomsverksamhet för konståkning och ishockey upphör sannolikt vid
uteblivet ekonomiskt stöd.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att kostnadstäckningen 539 181 kr bevilja föreningens ansökan och att medlen anvisas
till ansvar 120411, verksamhet 304 "Särskilda bidrag", aktivitet 508 "Driftbidrag" och
objekt 11031 "Ishallskommittén", samt
att avseende reparation av kylanläggningen, överlämna frågan utan yttrande för politiskt
ställningstagande.
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Beslutsunderlag
1. Ansökan från Malmbergets AIF.
2. Service- och tekniknämnden 2015-04-21 § 70.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)
att kostnadstäckningen 539 181 kr bevilja föreningens ansökan och att medlen anvisas
från ansvar 15101, verksamhet 2632 utredningar
att föreslå kommunfullmäktige ur rörelsekapitalet anvisa 4 200 000 kr till reparation av
ishallen i Malmberget.
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/2015:322 -003
§ 120
Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för att se över att förändra förslaget under punkt 7, 9-12.
Bakgrund
Med anledning av föreslagna förändringar i arbetsordningarna för samhällsplaneringsoch arbetsutskottet samt för en ändamålsenlig delegation föreslås att kommunstyrelsens
delegationsordning revideras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 14 april 2015 § 56
att lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 27 april 2015.
Ekonomiska konsekvenser
Det bedöms inte finnas några direkta ekonomiska konsekvenser med anledning av förslaget till beslut.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det bedöms inte finnas några direkta konsekvenser för barn och ungdomar med anledning av förslaget till beslut.
Förslag till beslut
att anta förslaget till delegationsordning för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
1. Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen.
2. Jämförelse nuvarande och föreslagen delegationsordning för kommunstyrelsen.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar
att återremittera ärendet för att se över att förändra förslaget under punkt 7, 9-12.
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/2015:323 -003
§ 121
Förslag till revidering av arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslaget till arbetsordning.
Bakgrund
För en mer ändamålsenlig fördelning av ärenden mellan styrelsens utskott, för att
möjliggöra närvarorätt för ersättare och ge utskottet möjlighet att kalla andra än ledamöter och ersättare till sammanträden föreslås en revidering av arbetsordningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 14 april 2015 § 57 att lämna ärendet öppet
till kommunstyrelsens sammanträde 27 april 2015.
Ekonomiska konsekvenser
Det bedöms inte föreligga några direkta ekonomiska konsekvenser med anledning av
förslaget till beslut.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det bedöms inte föreligga några konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att anta förslaget till arbetsordning.
Beslutsunderlag
1. Förslag till arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott
2. Jämförelse nuvarande och föreslagen arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott med kommentarer.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 276 (306)
2015-04-27
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2015:324 -003
§ 122
Förslag till arbetsordning för kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslaget till arbetsordning.
Bakgrund
För en mer ändamålsenlig fördelning av ärenden mellan styrelsens utskott, för att
möjliggöra närvarorätt för ersättare och ge utskottet möjlighet att kalla andra än ledamöter och ersättare till sammanträden föreslås en revidering av arbetsordningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 14 april 2015 § 58 att lämna ärendet öppet
till kommunstyrelsens sammanträde 27 april 2015.
Ekonomiska konsekvenser
Det bedöms inte föreligga några direkta ekonomiska konsekvenser med anledning av
förslaget till beslut.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det bedöms inte föreligga några konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att anta förslaget till arbetsordning.
Beslutsunderlag
1. Förslag till arbetsordning för kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott.
2. Jämförelse nuvarande och föreslagen arbetsordning för kommunstyrelsens
samhällsplaneringsutskott med kommentarer.
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KS/2014:566 -007
§ 123
Svar till revisorerna med anledning av granskningen av verkställighet av fullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta
med anledning av revisionsrapporten.
Bakgrund
Gällivare kommuns förtroendevalda revisorer har granskat huruvida kommunstyrelsen
och nämnderna har en tillräcklig intern kontroll över verkställigheten i de beslut som
fattas av kommunfullmäktige.
Baserat på granskningen har revisorerna gjort ett antal iakttagelser. Utifrån dessa har
revisorerna lämnat förslag på två utvecklingsområden:
Att kommunstyrelsen i egenskap av beredningsorgan ser över rutinerna för att säkerställa att återredovisning till fullmäktige sker i enlighet med kommunallagens bestämmelser samt på ett transparent och tydligt sätt utifrån ett ärendehanteringsperspektiv.
Förtydliga vilka beslut som ska fattas av kommunfullmäktige respektive av kommunstyrelsen och dess utskott i ärenden som rör samhällsomvandlingen.
Revisorerna har i en skrivelse av den 8 oktober 2014 begärt kommunstyrelsens och
nämndernas svar angående vilka åtgärder styrelsen och nämnderna avser vidta med
anledning av granskningen.
Ett kommungemensamt svar på revisorernas granskning kommer att avges från
kommunstyrelsen och nämnderna.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget till beslut medför inga konsekvenser för kommunens barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
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att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta
med anledning av revisionsrapporten.
Beslutsunderlag
1. Svar till revisorerna.
2. Verkställighet av fullmäktigebeslut.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 59.
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KS/2015:339 -531
§ 124
Ny bokbuss
Kommunstyrelsen beslutar
att ur investeringsreserven anvisa 500 000 kr till investeringsprojekt 32001.
Bakgrund
Kommunfullmäktiga har beslutat att avsätta investeringsmedel till en ny bokbuss. Totalt
3,8 miljoner. Under 2014 har en process med inköpsavdelningen samt bibliotekschefen
med personal arbetat med att ta fram en buss för att möta framtiden. Utifrån den kravspec som lämnats har anbud inkommit. Detta anbud ligger dock betydligt högre än det
som budgeterats 4,8 miljoner.
Verksamheten har då gått igenom alla krav, ändrat och försökt tänka till vad som verkligen behövs i en ny buss och då gått ut med ett nytt upphandlingsförfarande. Det nya
budet är på 4,223000 kr
Med option på
1. 8 års rostskyddsgaranti
96 000 kr
2. Centraldammsugare
19 800 kr
3. El-patron inkl. inst.
30 900 kr
4. Helstripning av bussen
97 500 kr
5. 3 st mobila bokvagnar
23 000 kr
6. Elgenerator
106 600 kr
Av optionerna så är väl utsidan på bussen det viktigast att få till. Anbudet som gäller en
månad behöver då ett ganska snabbt svar.
Detta är nu så ordentligt genomgånget och att komma ner mer än så här blir mycket
svårt om en ny buss ska hålla för många år framåt
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 14 april 2015 § 60 att lämna ärendet öppet
till kommunstyrelsens sammanträde 27 april 2015.
Ekonomiska konsekvenser
För att klara det nya anbud som kommit behövs ett tillskott på 500tkr
Konsekvenser för barn och ungdomar
Är mycket positivt för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
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att tillskjuta 500tkr för att kunna klara det anbud som lämnats gällande ny Bokbuss.
Beslutsunderlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2015-03-24 § 54.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 60.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)
att ur investeringsreserven anvisa 500 000 kr till investeringsprojekt 32001.
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/2015:356 -105
§ 125
Svenska Samernas Riksförbunds Landsmöte i Gällivare den 2-4 juni 2015
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för inbjudan till SSR:s landsmöte och uppdra till kommunledningskontoret att
samordna deltagandet med SSR, samt
att anslå 40 000 kr till representation/festmiddag enligt ansökan. Medel anvisas från
verksamhet 1306 Till kommunstyrelsens förfogande.
Bakgrund
Svenska Samernas Riksförbund (SSR) kommer i år att förlägga sitt Landsmöte i Gällivare. Landsmötet är SSR:s högsta beslutande organ och förläggs årligen i olika platser i
Sápmi. Landsmötet är en viktig tilldragelse då företrädare för den samiska världen fattar
viktiga beslut och samtalar om angelägna frågor för samerna. Landsmötet tilldrar sig
stort medialt intresse och bland gästerna brukar finnas företrädare för regeringen, riksdagen, myndigheter och organisationer.
Landsmötet inleds den 3 juni med internt ombudsmöte. Det officiella landsmötet inleds
den 3 juni och pågår till den 4 juni. Nu inbjuds Gällivare kommun att närvara vid invigningen av landsmötet den 3 juni samt att vara värd för den traditionella festmiddagen
med ca 200 deltagare till en kostnad av ca 40 000 kr.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet kan finansieras genom anslag från kontot Till kommunstyrelsens förfogande,
kontoställning 123 000 kr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet bedöms inte påverka barn och ungdomar negativt.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen
att tacka för inbjudan till SSR:s landsmöte och uppdra till kommunledningskontoret att
samordna deltagandet med SSR, samt
att anslå 40 000 kr till representation/festmiddag enligt ansökan. Medel anvisas från
verksamhet 1306 Till kommunstyrelsens förfogande.
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Beslutsunderlag
1. Inbjudan från SSR 14 april 2015.
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KS/2014:567 -003
§ 126
Revidering av uppdragsbeskrivning Samrådsgrupp Minoritetsspråk
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Finska klubb och Tornedalingarna behåller sina två platser,
att i övrigt anta upprättade förslag till revideringar i Uppdragsbeskrivning för Samrådsgrupp Minoritetsspråk.
Bakgrund
Förslag till revidering av uppdragsbeskrivning för Samrådsgrupp Minoritetsspråk har
upprättats. Uppdragsbeskrivningen är i behov av revidering för att i så stor utsträckning
som möjligt följa utformningen av uppdragsbeskrivningar för övriga samrådsgrupper i
kommunen. Förtydliganden har bland annat gjorts angående samrådsgruppens uppdrag,
sammansättning och kallelse till sammanträden. Förslag till reviderad uppdragsbeskrivning har varit på remiss hos Samrådsgrupp Minoritetsspråk, barn-, utbildning- och kulturnämnden samt socialnämnden. Yttranden har inkommit från alla tre instanserna och
finns bilagda som beslutsunderlag.
Barn-, utbildning- och kulturnämnden och Samrådsgrupp Minoritetsspråk har båda
yttrat sig angående att Finska klubb och Tornedalingar i Gällivare, lokal klubb ska få
behålla sina respektive två ledamöter. Utredningen anser att då samrådsgruppen fattar
sina samrådbeslut i koncensus föreslår utredaren att antalet ledamöter från respektive
sameby, förening eller klubb jämställs. Alla föreningar, samebyar och klubbar föreslås
framledes välja en ordinarie ledamot samt en ersättare. Med samrådsbeslut menar utredaren det samrådsgruppen väljer att yttra sig i ett ärende. Samrådsgrupp Minoritetsspråk
har ingen delegerad beslutanderätt utan syftet med rådet är att vara ett samråds- och
referensorgan knutet till kommunstyrelsen.
Utredaren föreslår även att antalet politiskt valda representanter från kommunstyrelsen
förändras från dagens en till två ordinarie. Förslaget innebär att även en kommunstyrelseledamot från oppositionen väljs till ordinarie ledamot. Förslaget innebär även att
socialnämnden respektive barn-, utbildning- och kulturnämnden utser en ledamot
vardera. Varje ledamot ska ha en ersättare. Ledamöter och ersättare utses för en period
om fyra år, vilken sammanfaller med tiden för allmänna val.
Ytterligare förslag till förändringar är att en tjänsteman vid socialförvaltningen respektive barn-, utbildning- och kulturförvaltningen utses att vara kontaktpersoner vid respektive förvaltning. Socialnämnden yttrade sig angående att kontaktpersonernas uppdrag
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behövde förtydligas i uppdragsbeskrivnigen. Utredaren instämmer med socialnämndens
yttrande och har förtydligat kontaktpersonernas respektive minoritetsspråkshandläggarens ansvar och uppdrag. Kontaktpersonerna utses av respektive förvaltning och är
minoritetsspråkshandläggarens kontaktperson på respektive förvaltning. Dessa kontaktpersoner kan vid behov kallas till samrådsgruppens sammanträden för sakupplysning,
men ska i första hand fungera som en länk på tjänstemannanivå mellan minoritetsspråkshandläggaren och förvaltningarna. Kontaktpersonerna ska inte bereda ärenden till
samrådsgruppens sammanträden eller övriga nämnders sammanträden angående minoritetsspråksfrågor. Minoritetsspråkshandläggaren är beredande tjänsteman.
Samrådsgrupp Minoritetsspråk har även yttrat sig angående en del redaktionella förändringar. Dessa har utredaren lämnat svar på till samrådsgruppen med förtydliganden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 14 april 2015 § 61att lämna ärendet öppet till
kommunstyrelsen den 27 april 2015.
Ekonomiska konsekvenser
Antalet ledamöter från de representerade föreningarna, samebyarna och/eller klubbarna
föreslås minskas med två stycken vilket kan få mindre ekonomiska konsekvenser för
samrådsgruppen. Antalet politiskt valda deltagare från kommunstyrelsen, socialnämnden respektive barn-, utbildning och kulturnämnden föreslås öka med en från vardera
nämnd. Uppdraget att vara nämndens representant i Samrådsgrupp Minoritetsspråk
ingår därmed som en del i det politiska uppdraget och ersättning utgår i enlighet med
Arvodesreglementet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förtydligande av Samrådsgrupp Minoritetsspråks syfte och ställning ger positiva effekter för främst barn och ungdomar inom minoritetsspråksgrupperna då den reviderade
uppdragsbeskrivningen tydliggör att samrådsgruppen skall verka för att minoritetsspråksgruppernas synpunkter beaktas i kommunstyrelsen, nämnderna och förvaltningarna.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättade förslag till revideringar i Uppdragsbeskrivning för Samrådsgrupp
Minoritetsspråk.
Beslutsunderlag
1. Jämförelse.
2. Förslag till reviderad Uppdragsbeskrivning för Samrådsgrupp Minoritetsspråk.
3. Yttrande från Samrådsgrupp Minoritetsspråk.
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4. Yttrande Socialnämnden.
5. Yttrande barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Yrkande
Henrik Ölvebo (mp) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)
att Finska klubb och Tornedalingarna behåller sina två platser,
att i övrigt anta upprättade förslag till revideringar i Uppdragsbeskrivning för Samrådsgrupp Minoritetsspråk.
Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Ölvebo 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/2015:201 -700
§ 127
Uppförande och finansiering av boende socialt stöd på fastighet del av Kommunalhemmet
Kommunstyrelsen beslutar
att medel är redan anvisade i budgetplan 2015-2017,
att upphäva tidigare beslut § 80 i kommunstyrelsen 2015-03-23.
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 tidigare beslut har projektering skett av ett nytt boende för socialt stöd samt förfrågningsunderlag har gått ut.
Ekonomiska konsekvenser
Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen är 1,8 mkr (2014-09-08 § 152) samt 2,2 mkr
(2015-02-16 § 56) beviljade för projektering. Beviljad investeringsbudget 2015 för
projektet är 15 mkr. Total produktionskostnad för att uppföra ett nytt boende för socialt
stöd är prognosticerad till 44 mkr (total projektkostnad därmed 48 mkr), prognos är
baserad på anbudsummans storlek. Således är 29 mkr ej finansierade.
Projektet finansieras ur kommunens rörelsekapital för samhällsomvandlingsåtgärder.
Drift-och underhållskostnader föreslås hanteras i budgetarbetet för 2016.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det föreligger inte några direkta konsekvenser för barn och ungdom.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att som ersättning för Älvbacka och Holkens boende uppföra ett nytt boende för socialt
stöd på fastighet del av Kommunalhemmet 1 m.m,
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att 29 mkr anvisas från de 446 mkr som erhållits från LKAB. Anslaget anvisas ur
kommunens rörelsekapital för samhällsomvandlingsåtgärder till samhällsbyggnadsförvaltningen, ansvar 16101 projekt 51053.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 152.
2. Kommunstyrelsen 2015-01-13 § 32.
3. Kommunstyrelsen 2015-02-16 § 56.
4. Kommunstyrelsen 2015-03-23 § 80.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar
att medel är redan anvisade i budgetplan 2015-2017,
att upphäva tidigare beslut § 80 i kommunstyrelsen 2015-03-23.
Propositionsordning
Ordförande ställer 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/2014:265 -041
§ 128
Lapplands Kommunalförbunds årsredovisning 2014
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2014 för LKF samt
att bevilja ansvarsfrihet.
Bakgrund
Lapplands Kommunalförbund konstaterar att måluppfyllelsen för både verksamhetsmål
och finansiella mål är god. LKF har ett positivt ekonomiskt utfall till största delen beroende på lägre interkommunala kostnader för gymnasieelever. Den sammanfattande
bedömningen av det ekonomiska utfallet är att förbundet har fullföljt verksamheten
under året i linje med gällande målsättningar och inom beslutade budgetramar. Tidigare
års underskott har återställts. God ekonomisk hushållning råder följaktligen inom
kommunalförbundet.
Förslag till beslut
Lapplands Kommunalförbunds direktion föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2014 för LKF samt
att bevilja ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
1. Lapplands Kommunalförbunds direktion 2015-02-27 § 17.
2. Årsredovisning 2014.
3. Revisionsberättelse 2014.
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KS/2012:38 -265
§ 129
Minnes- och jubileumsgåva för anställd
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till riktlinjer för minnes- och jubileumsgåva till anställd,
att kostnaderna täcks genom omfördelning av budget.
Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde 1981-11-30 § 218 reglemente om Minnes- och jubileumsgåva till anställd (KOM 2003.559 003). Reglementet reviderades av kommunfullmäktige 2004-01-26 § 10. Enligt gällande reglemente är jubileumsgåvan fastställd till en
klocka i 18 karats guld eller en gåva till ett värde av 2 500 kronor som ska vara lokalt
producerad konst eller konsthantverk. Minnesgåvans värde är beroende av anställningstid i kommunen.
Personalenheten har i uppdrag att administrera och organisera utdelning av jubileumsgåva för dem som varit anställda i 25 år samt avtackning av dem som går i pension. För
detta ändamål har Personalenheten en budget på 190 000 kronor per år.
Frågan om revidering av reglemente för Minnes- och jubileumsgåva för anställd samt
justering av budget för minnes- och jubileumsgåva har behandlats av Kommunstyrelsens personalutskott 2012-02-02 § 6 som lämnade ärendet öppet till Kommunstyrelsens
sammanträde 2012-02-20. Förslag till beslut var att ”Den som varit anställd i sammanlagt 25 år eller mer hos kommunen erhåller förutom blommor en penninggåva av
2 500 kr instoppad i en fin skinnportmonnä märkt med kommunens vapen, eller kan mot
rekvisition lokalt inhandla konstverk eller konsthantverk till ett värde av 2 500 kr.”
Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-20 § 20 att återremittera ärendet för att revidera
förslag till beslut.
Personalenheten har genomfört en utredning av minnes- och jubileumsgåvorna. Syftet
har varit att jämställa val av jubileumsgåva efter 25 års tjänst i kommunen jämställa
minnesgåvor till de som avgår med pension värdesäkra jubileumsgåva och minnesgåva
förenkla administrationen av minnes- och jubileumsgåva synliggöra kostnader av jubileums- och minnesgåva
Ekonomiska konsekvenser
Framtida kostnader i 2015 års prisläge beräknas till
2016
228 900 kr
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2017
2018
2019
2020

184 860 kr
166 280 kr
254 280 kr
290 570 kr

I jämförelse med innevarande års budget för minnes- och jubileumsgåvor 190 000
kronor krävs således ett budgettillskott för år 2016 med 39 000 kr, för 2019 med
65 000 kr och för 2020 med 100 000 kr.
Konsekvenser för barn och unga
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till riktlinjer för minnes- och jubileumsgåva till anställd,
att kostnaderna täcks genom omfördelning av budget.
Beslutsunderlag
1. Utredning Minnes- och jubileumsgåva till anställd.
2. Förslag styrdokument Minnes- och jubileumsgåva till anställd.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 54.
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KS/2015:309 -003
§ 130
Förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att under § 18 ska det istället för utskott stå kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott,
att i övrigt anta förslaget till reglemente för kommunstyrelsen.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
De antagna budgetreglerna, KS/2015:144, samt val av andre vice ordförande medför att
en revidering av kommunstyrelsens reglemente måste ske.
Ekonomiska konsekvenser
Det bedöms inte föreligga några direkta ekonomiska konsekvenser med anledning av
revideringen av reglementet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det bedöms föreligga ringa konsekvenser för barn och ungdomar med anledning av
förslaget till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till reglemente för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
1. Förslag till reglemente för kommunstyrelsen.
2. Jämförelse nuvarande och föreslagen lydelse av kommunstyrelsens reglemente.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 62.
Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)
att under § 18 ska det stå istället för utskott stå kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott.
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Propositionsordning 1
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.
Yrkande 2
Lars Alrikson (s) yrkar
att i övrigt anta förslaget till reglemente för kommunstyrelsen.
Birgitta Larsson (s) yrkar
att avslå de föreslagna förändringarna i reglementet för kommunstyrelsen avseende
§§ 7, 9, 10 och 13,
att i övrigt anta förslaget till reglemente för kommunstyrelsen.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Birgitta Larssons 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/2015:54 -450
§ 131
Revidering av Gällivare kommuns avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att godta upprättad sammanställning av avfallsplanens måluppfyllelse,
att anta förslaget om utförande av uppdraget med att revidera avfallsplanen med tillhörande renhållningsföreskrifter, den så kallade renhållningsordningen, för Gällivare
kommun.
Bakgrund
Gällivare kommuns avfallsplan och renhållningsföreskrifterna som ingår i den s.k.
renhållningsordningen reviderades 2010-11-15. I denna avfallsplan finns avfallsmål
som har väglett kommunens avfallshantering i sitt arbete. I bifogat dokument redogörs
måluppfyllelsen för den nu gällande avfallsplanen. Enligt miljöbalkens krav så ska avfallsplanen ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid behov.
Förslag till beslut till kommunfullmäktige har tagits på service- och tekniknämndens
sammanträde 2014-06-10 § 63, men ärendet har återremitterats från kommunstyrelsens
arbetsutskotts beredning för komplettering och aktualiseras därför vid dagens sammanträde.
Ekonomiska konsekvenser
Revideringen i sig leder inte till några nämndvärda ekonomiska konsekvenser. De
ekonomiska konsekvenserna uppkommer då åtgärderna som vidtas för att uppfylla
avfallsplanen utförs.
Konsekvenser för barn och ungdomar
En avfallsplan är nödvändig för att minska negativa konsekvenser för att barn och
ungdomar genom åtgärdsmål som ska leda till en hållbar miljö att leva i.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att godta upprättad sammanställning av avfallsplanens måluppfyllelse,
att anta förslaget om utförande av uppdraget med att revidera avfallsplanen med tillhörande renhållningsföreskrifter, den så kallade renhållningsordningen, för Gällivare
kommun.
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Beslutsunderlag
1. Måluppfyllelse år 2013 av tidsangivna åtgärder i avfallsplan från år 2010.
2. Gällivare Kommuns renhållningsordning, avfallsplan och föreskrifter om
avfallshantering.
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2014-06-10 § 63.
4. Service- och tekniknämnden 2015-02-17 § 26.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 63.
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KS/2015:12 -019
§ 132
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/2014:678 -860
§ 133
Motion av Tomas Nilsson (s) och Birgitta Larsson (s) - Kultur och hälsa
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras för att begära ett yttrande från kommunala pensionärsrådet och
rådet för funktionshinderfrågor.
Bakgrund
En motion har inkommit från Tomas Nilsson (s) och Birgitta Larsson (s) med förslag
om att kommunen bör ta fram ett kulturprogram med riktade kulturinsatser för äldre och
funktionsnedsatta. Ansvaret för att ta fram programmet bör enligt motionärerna ligga på
barn-, utbildning- och kulturnämnden samt socialnämnden. Programmet bör tas fram i
samverkan med andra intressenter som SPF, PRO samt andra intresserade föreningar.
Motionärerna föreslår att medel avsätts för att anställa en projektledare för att genomgöra projektet.
I Gällivare kommuns Folkhälsopolitiska plan 2013-2018, antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17 § 166, framgår under målområde två, Alla barn och ungdomar i
Norrbotten ska ha en trygg, god och hälsosam uppväxt, att ett av målen för perioden är "
ett brett och utvecklande utbud av kultur- och fritidsaktiviteter": Utredningen tolkar
skrivningen som att den gäller alla barn och ungdomar i Norrbotten, även de med funktionsnedsättningar. Under målområde fyra, En trygg ålderdom, är målet för perioden att
"miljön är trygg och bidrar till ett aktivt liv". Målen i den Folkhälsopolitiska planen ska
inkluderas i förvaltningarnas handlingsplaner och återrapporteras till Folkhälsorådet i
Välfärdsbokslutet.
Välfärdsbokslutet Folkhälsa 2013 delgavs kommunstyrelsen 2014-06-16 § 112:8. I bokslutet framgår att under 2013 har det aktivt arbetats med kultur inom alla verksamheter
inom socialförvaltningen. Äldreomsorgen har bl.a. ett aktivt samarbete med barn-, utbildning- och kulturnämnden samt kulturenheten i syfte att kunna påverka och få till
stånd anpassade kulturaktiviteter på äldreboenden. Inom alla verksamheter planerades
under 2013 kulturella och sociala arrangemang och kulturombud är utsedda med ansvar
för planering och genomförande av aktiviteterna. Bland samverkanspartners återfanns
bland annat Finska föreningen, sameföreningar, Studieförbundet, olika pensionärsorganisationer, Svenska kyrkan och Röda korset. Bland aktiviteterna som arrangerades återfanns bland annat musikunderhållning, lässtunder, bio och dans. Kultur är en del av vad
som bidrar till ett aktivt liv, enligt målet i den Folkhälsopolitiska planen. Välfärdsbokslutet för 2014 är inte ännu färdigställt, men arbetet har fortsatt även under 2014.
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Handikappomsorgen, äldreomsorgen och kulturenheten har getts möjlighet att yttra sig
angående förslaget i motionen. Kulturenheten ställer sig positiv till att upprätta ett riktat
kulturprogram gentemot äldre och funktionsnedsatta. De anser även att det behöver
anställas en person som samordnar resurser och planering mellan de respektive verksamheterna. Socialförvaltningen har gett ett samlat svar på hur de ställer sig till motionärernas förslag. Socialförvaltningen anser att kultur måste kunna riktas till samtliga
äldre, inte enbart de som bor på särskilt boende. Socialförvaltningen anser inte att det
behövs en specifik samordnare inom socialförvaltningen utan att den funktionen bör
finnas inom kulturenheten.
Ekonomiska konsekvenser
Motionärerna föreslår att medel avsätts för att anställa en projektledare för att genomföra projektet. Utredningen tolkar detta som att projektledare skall anställas för att utarbeta själva kulturprogramet. Finansieringen för en projektledare finns i dagsläget varken
inom socialnämndens eller barn-, utbildnings- och kulturnämndens budget. Enligt
Kommunallagen (1991:900) 8 kap. 12 § skall fullmäktige, vid beslut om utgift under
löpande budgetår, även fatta beslut om hur utgiften skall finansieras. Ungefärliga kostnader för en tjänst som projektledare kan beräknas utifrån en uppskattad månadslön
á 30 000 kronor. Inklusive arbetsgivaravgiften blir den ungefärliga kostnaden 503 395
kronor/år.
Enligt Regler för Gällivare kommuns dokumentsamling (KF 2010-10-18 § 90) skall
kommunfullmäktige besluta om upprättandet av en förvaltningsövergripande plan och
kommunstyrelsen ansvara för att den upprättas och revideras. Utredarfunktionerna inom
nämnd- och utredningsenheten är den funktion inom kommunledningskontoret som
arbetar fram och reviderar kommunens övergripande planer och andra övergripande
styrdokument. Ansvaret för upprättandet av ett nytt kulturprogram för äldre skulle därför falla på nämnd- och utredningsenheten i samverkan med kulturenheten och socialförvaltningen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga direkt kända. Motionärernas förslag riktigt sig till äldre och funktionsnedsatta.
Inom målgruppen funktionsnedsatta finns även yngre personer som skulle kunna gynnas
av ett kulturprogram. Socialförvaltningen har valt att ge ett generellt svar och ej utifrån
respektive område. Ungdomsrådet har ej varit remissinstans.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till att det i dagsläget redan finns ett etablerat samarbete mellan socialnämndens respektive barn-, utbildning - och kulturnämnden
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gällande kulturverksamhet samt att arbetet med kultur ur ett hälsoperspektiv ingår i den
Folkhälsopolitiska planens 2013-2018.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Folkhälsopolitisk plan 2013-2018.
3. Välfärdsbokslutet Folkhälsa 2013.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 65.
Yrkande
Jeanette Wäppling (v) yrkar
att ärendet återremitteras för att begära ett yttrande från kommunala pensionärsrådet och
rådet för funktionshinderfrågor.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Jeanette Wäpplings förslag.
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KS/2013:101 -020
§ 134
Motion av Jeanette Wäppling (v) och Stig Eriksson (v) - Personalrekrytering för vård
och omsorg
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad med hänvisning till yttrande från socialnämnden och
personalenheten.
Bakgrund
Vänsterpartiet i Gällivare har 2013-02-08 lämnat en motion om Personalrekrytering för
vård och omsorg! Vänsterpartiet i Gällivare vill fortsätta arbetet för att göra Gällivare
kommun till en attraktiv arbetsgivare genom att utreda ytterligare förmåner för anställda
inom vård och omsorg som
Förkortad arbetsvecka till 35 tim/vecka
Mer delaktighet i jobbet som bland annat schemaläggning
Kommunalt beslut om arbetskläder
Möjliga karriärvägar och utveckling inom yrket
Motionen har behandlats i kommunstyrelsen arbetsutskott 2013-05-13 § 105, i
kommunstyrelsen 2013-06-10 § 132 samt i kommunfullmäktige 2013-08-26 § 102 som
beslutade att återemittera ärendet till socialnämnden för yttrande. Socialnämnden har
2015-01-22 avgett yttrande.
Av socialnämndens yttrande framgår att förkortad arbetsvecka till 35 tim/vecka skulle
innebära ökade kostnader med 20 mkr årligen. Minskad arbetstid är sannolikt inte är
genomförbart eftersom kommunen ska kostnadseffektivisera verksamhet. Mer delaktighet i jobbet, som bland annat schemalägganing, är delvis tillgodosett eftersom personalen kan lägga önskeschema. Kommunalt beslut om arbetskläder är fattat och verkställt.
Socialförvaltningen har på uppdrag av socialnämnden påbörjat ett arbete om karriärvägar och utveckling inom vårdyrket.
Personalenheten som beredningsansvarig anser därmed att motionen är besvarad.
Ekonomiska konsekvenser
Förkortad arbetstid till 35 tim/vecka för samtliga anställda inom vård och omsorg motsvarar 39.9 tjänster baserat på 35 tim/vecka. Kostnaden uppgår till 20 mkr.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
1. Utredning.
2. Motion.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-13 § 105.
4. Kommunstyrelsen 2013-06-10 § 132.
5. Kommunfullmäktige 2013-08-26 § 102.
6. Personalenhetens begäran om yttrande 2014-06-10.
7. Socialnämnden 2015-01-22 § 21.
8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-09 § 66.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar
att motionen anses besvarad med hänvisning till yttrande från socialnämnden och
personalenheten.
Propositionsordning
Ordförande ställer 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/2015:314 -023
§ 135
Tillsättning av förvaltningschef Barn-, utbildning och kultur
Kommunstyrelsen beslutar
att erbjuda Rolf Wennebjörk tjänsten som förvaltningschef för barn-, utbildning- och
kulturförvaltningen från och med 2015-07-01 till och med 2017-06-30.
Bakgrund
Förvaltningschef för barn-, utbildning- och kulturförvaltningen har rekryterats via
rekryteringskonsult. I rekryteringsgruppen har kommunstyrelsens arbetsutskott, barn-,
utbildning- och kulturnämndens presidium, kommunchef och personalchef ingått.
Förhandling har ägt rum med fackliga organisationer 2015-04-01.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att erbjuda Rolf Wennebjörk tjänsten som förvaltningschef för barn-, utbildning- och
kulturförvaltningen från och med 2015-07-01 till och med 2017-06-30.
Beslutsunderlag
1. Förhandlingsprotokoll 2015-04-01.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-09 § 67.
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KS/2015:355 -102
§ 136
Val av kontaktperson och ersättare för Landsbygden
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Henrik Ölvebo (mp) som kontaktpolitiker och Fredric Olofsson (mav) till
ersättare för landsbygden.
Bakgrund
Föreligger val av kontaktpolitiker och ersättare för landsbygden.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar
att utse Henrik Ölvebo (mp) som kontaktpolitiker och Fredric Olofsson (mav) till
ersättare för landsbygden.
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/2014:549 -102
§ 137
Val av andre vice ordförande i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att återremissyrkandet har hanterats i ärendet revidering av reglemente för kommunstyrelsen.
Reservation
Birgitta Larsson (s), Thomas Nilsson (s), Tomas Junkka (s), Maria Åhlén (s) och Clary
Persson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 13 april 2015 § 49 att återremittera ärendet val av
andre vice ordförande med motivering att ordförande ej kan utses förrän reglementet för
kommunstyrelsen samt arbetsordning ändrats enligt gängse regler samt ekonomisk
konsekvensbeskrivning.
Återremissyrkandet har hanterats i ärendet revidering av reglemente för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2015-03-23 § 99.
2. Kommunfullmäktiges valberedning 2015-03-26 § 6.
3. Kommunfullmäktige 2015-04-13 § 49.
Yrkande 1

Birgitta Larsson (s) yrkar
att ärendet återremitteras med anledning av att ekonomisk konsekvensbeskrivning
saknas, trots minoritetsåterremiss vid kommunfullmäktige 2015-04-13, där ett av
yrkanden var med anledning av ekonomisk konsekvensbeskrivning.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat att ärendet
skall avgöras vid dagens sammanträde.
Yrkande 2

Lars Alriksson (s) yrkar
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att återremissyrkandet i kommunfullmäktige har hanterats i ärendet revidering av
reglemente för kommunstyrelsen.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer 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/2015:367 -532
§ 138
Gamla Bolidenterminalen
Kommunstyrelsen beslutar
att Trafikverket meddelas att behovet av växel och spår till den s k gamla Bolidenterminalen kvarstår med anledning av en tilltänkt etablering.
Bakgrund
Utvecklingsenheten arbetar med ett etableringsärende som kan innebära att den s k
gamla Bolidenterminalen på Gällivare bangård tas i anspråk. Etableringen är beroende
av tillgången till järnväg. Kontakter har förevarit med Boliden som är beredda att överlåta tomträtten på området till den tilltänkta köparen.
Trafikverket genomför nu en projektering som avser en ombyggnad och upprustning av
Gällivare bangård. I det arbetet har man tidigare fått ett besked från Gällivare kommun
att det inte föreligger något behov av terminalen. Det innebär att man planerar att avveckla växel och spår till terminalen.
Vid kontakter med Trafikverket framkommer att man behöver ett nytt beslut från
Gällivare kommun som visar på att behovet av terminalen kvarstår så att man kan
projektera en ny växel samt eventuell upprustning av spåret till terminalen.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet föranleder inga ekonomiska konekvenser för kommunen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet bedöms inte beröra barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Utvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsen
att Trafikverket meddelas att behovet av växel och spår till den s k gamla Bolidenterminalen kvarstår med anledning av en tilltänkt etablering.
Beslutsunderlag
1. Utredning Utvecklingsenheten.
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KS/2015:379 -141
§ 139
Information om Face of Gällivareprojektet
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Mia Edin, projektledare i Face of Gällivare informerar om ett treårigt projekt som
startade hösten 2013 utifrån lokala, offentliga och önskemål. Halva tiden har nu gått.
Projektet arbetar med olika värden och attityder. Face of Gällivare arbetar med hur det
nya Gällivare ska kännas samt en normbreddande arbetsprocess inom Gällivare
kommungräns.
Processens värdegrund är
- Trygghet
- Gemenskap
- Medmänsklighet
- Alla människors lika värden.
Där alla tänker lika tänker ingen.
Informationen pågår kl. 13.10-14.00.
/
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