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§ 269
Delgivningar
Dnr KS/2018:10, KS/2018:33, KS/2018:37, KS/2018:41,
KS/2018:512, KS/2018:722, KS/2018:732, KS/2018:817
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
1. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär:
18:16 – Åläggande om gångbanerenhållning mm.
18:32 – Information om överenskommelse avseende vissa frågor om
sommartid/vintertid.
18:35 – Preliminär utjämning för år 2019.
2. KS 2018:512 260
Regeringskansliet, Näringsdepartementet har den 25 september 2018,
inkommit med svar på brev från Gällivare kommun angående
samhälls-omvandlingen Gällivare/Malmberget.
3. KS 2018:722 007
Revisorerna, Gällivare kommun har den 19 september 2018 inkommit
med revisionsrapport, Tillämpning av delegationsregler, Miljö-, bygg
och räddningsnämnden i Gällivare kommun, samt slutdokument.
4. KS 2018:37
107
Inlandskommunerna ekonomisk förening, protokoll 2018-08-20.
5. KS 2018:41
106
Inlandsbanans nyhetsbrev, oktober 2018.
6. KS 2018:32
107
Rådet för funktionshinderfrågor, protokoll 2018-09-11.
7. KS 2018:33
107
Kommunala pensionärsrådet, protokoll 2018-08-31.
8. KS 2018:817 102
Anmälan om valteknisk samverkan, 2018-10-08.
9. Protokoll har inkommit från:
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-17.
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§ 270
Delegationsbeslut
Dnr INK/2018:23, KS/2018:11
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen
fattat följande beslut:
INK 2018:23
2018-09-25 att anta anbud gällande tekniska konsulter avseende
utrednings-, program- och projekteringsuppdrag (A-K-El-MarkVentilation-Värme/Sanitet-Styr/Regler) Gällivare kommun, ramavtal
enligt delegationsbeslut.
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§ 271
Kurser/konferenser samt återkoppling
Dnr KS/2018:12
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga kurserna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid kallelsen utskick föreligger inbjudan från:
Piku AB – Nationell välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare.
Malmö 7-8 mars 2019.
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§ 272
Kommunchefens rapport
Dnr KS/2018:13
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde informerar kommunchefen om pågående
ärenden och aktuella händelser.
Mats Pettersson, kommunchef informerar om:
- Gällivare Näringsliv 2.0.
- Chefsträff.
- LKAB.
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§ 273
Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen
januari – augusti 2018
Dnr KS/2018:106
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för
år 2018.
Ärendebeskrivning
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande
ska kommunen arbete med intern kontroll på ett systematiskt sätt.
Kommunstyrelsen har upprättat internkontrollplan för år 2018 som
omfattar uppföljning av uppsatta mål, uppföljning av strategiska planer
och program, uppföljning av handlings-planer för målstyrning,
ekonomisk uppföljning, uppföljning av nämndens ärenden, uppföljning
av revisionsrapporter, uppföljning av reglementen, uppföljning av
statsbidrag samt uppföljning av riskbedömning i verksamheten.
Uppföljning av intern kontroll omfattar 1 januari till 31 augusti år
2018.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för
år 2018.
Underlag
1. Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2018.
2. Uppföljning av kommunstyrelsen internkontrollplan år 2018.
3. Kommunstyrelsen 2018-10-01 § 257.
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§ 274
Övergripande kommunorganisation
Dnr KS/2017:2374
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att besluta om ny övergripande kommunorganisation enligt
utredningens förslag,
att den nya kommunorganisationen ska täckas av nuvarande budget,
att kommunstyrelsen utökas till 13 ordinarie ledamöter och 13
ersättare,
att organisationen utvärderas efter två år.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-05-29 § 143 att
lämna förslag om övergripande kommunorganisation på remiss till
samtliga politiska partier i kommunfullmäktige samt
arbetstagarorganisationer i Gällivare kommun.
Remiss med underlag utredningsuppdrag, förstudirapport från
PWC samt förtydligande PM från PWC har 2018-06-11(underlag
2018-06-13) har skickats till kommunfullmäktige-gruppernas
ordföranden samt till arbetstagarorganisationer/kontaktpersoner.
Remisstiden var till och med 2018-08-17.
Vid remisstidens utgång har följande organisationer lämnat remissvar:
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Sjukvårdspartiet i Gällivare
Malmfältens Väl
Vision
Arbetsterapeuterna och Fysioterapeuterna
Sammanställning av inkomna remissvar
Sammanställning av svaren är utan rangordning och oavsett hur
många instanser som har framfört synpunkten. För information om
vilken organisation som har framfört synpunkter hänvisas till inkomna
remissvar som finns bilagda.
De synpunkter som lämnats är generella, berör både strukturen och
den fortsatta förändringsprocessen. Nedan har synpunkterna delats in i
dessa tre underrubriker. Varje område avslutas med en kommentar.
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Generella synpunkter
Av remissvaren framgår att det finns en samsyn om att det behövs en
förändring och att förslaget i stort sett är bra.
Det framförs att en politisk organisationsförändring bör ske i skiftet av
mandatperiod, innan tillsättande av politiska företrädare i de nya
nämnderna. Politisk enighet är viktig, en strukturell omorganisation
måste fungera oavsett politisk styrning.
Syftet med organisationsförändringen anses inte helt tydlig och
ekonomiska konsekvenser saknas i utredningen. Utredningen anses
inte svara på hur verksamheten påverkas ur en demokratiaspekt.
Organisationsförändringen medför inte per automatik att de principiella
utgångspunkterna uppnås och det är oklart om den nya organisationen
leder till önskat resultat.
Från både politiska organisationer och arbetstagarorganisationer
framförs att personalens delaktighet i processen är viktig och ledorden
delaktighet, inflytande och medskapande måste prägla den nya
organisationen.
Remisstiden anses kort och var dessutom under semesterperioden.
Kommentar: Ekonomiska ramar framgår av direktiven och dessa ska
hållas. Demokrati-aspekten är ett huvudskäl till att förslaget är
utformat som det är, med relativt små förändringar i de olika forumens
ansvarsområden jämfört med nuläget. Någon djupare analys av
demokratiaspekten har inte gjorts. Synpunkter på effekter och beslut
är viktiga och skall säkerställas i den fortsatta processen.
Synpunkter om strukturen
Gemensam organisation Kultur/Fritid/Ungdom anses vara en
förutsättning för effektiv verksamhet i Multiaktivitetshuset. Utskott för
kultur- och fritidsfrågorna är bra, men bör utvärderas efter två år för
att utröna om funktionen är tillräcklig eller om frågorna behöver
behandlas av nämnd. Skötsel av lek- och aktivitetsparker bör tillhöra
kultur- och fritids-utskottet och dess förvaltning.
En sammanläggning av Service- och teknik med
Samhällsbyggnadsförvaltningen och till-hörande utskott kan ge
samordningsvinster och effektivare organisation. Det är dock
viktigt att löpande verksamhet inom Service- och teknik inte
nedprioriteras under pågående samhällsomvandling.
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Det anses finnas risk för maktkoncentration då en stor facknämnd som
service- och tekniknämnden tas bort samt att kultur- och
fritidsfrågorna läggs på kommunstyrelsens ansvar. Tekniska frågor
befaras kunna drunkna i den stora mängd ärenden som hanteras i
kommunstyrelsen och det ifrågasätts om kommunstyrelsens
samhällsplaneringsutskott mäktar med att även hantera teknikärenden
som tidigare hanterats av service- och tekniknämnden. Mängden
teknikärenden som beslutas politiskt föreslås utredas innan
genomförande av ny organisation.
Nämnderna måste få ha kvar sin kontroll, ansvar och befogenheter
över budget och om förslaget innebär att kommunstyrelsen får öka
inflytande över nämndernas budget anses inte bra. Det befaras att
nämnderna endast blir verkställande. En centralisering av makten till
kommunstyrelsen kan innebära att incitament för politiker att sitta i
nämnd minskar. Hur nämnderna ställer sig till förändring av den
politiska strukturen föreslås utredas före beslut.
Utskottens roll bör förtydligas och kommunstyrelsens utskott bör vara
beredande, inte beslutande.
Kommentar: Mängden beslut av politisk karaktär gällande teknik samt
fritids- och kulturärenden är redan i nuläget få. Större politiska beslut
om teknikärenden fattas även i
nuvarande organisation av KS. Utökningen av ledamöter i KS föreslås
bl.a. för att möjliggöra hantering av utökat ansvarsområde.
Nämndernas mandat föreslås inte ändras och någon ändring av
arbetsutskottens ansvar för beslutsfattande har inte föreslagits.
Synpunkter om den fortsatta processen
Chef underställd kommunchefen bör fortsättningsvis benämnas och
vara förvaltningschef för tydlighet i organisationen. Det ska finnas en
ekonomiskt ansvarig på varje förvaltning.
Rollerna mellan stödfunktioner och nämnderna/kommunstyrelsen
måste tydliggöras liksom stödfunktionernas roll och chefskap.
Arbetsmarknadsenheten och integrationsarbetet passar bättre under
Stöd- och utvecklingsfunktionen än under Socialförvaltningen eller
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Resurser för eventuellt utökad arbetsbörda i tjänsteorganisationen bör
beaktas innan
beslut, särskilt med tanke på kommunchefens roll. Risker och
konsekvenser för medarbetare bör utredas.
Det framförs att det är positivt att ägardirektiven för bolagen ses över
och att bolags-cheferna får tätare kontakt med kommunchefen.
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Kommentar: Förslaget innebär inte någon förändring avseende
förvaltningschefs roll och ansvar. Synpunkterna ovan kommer att
beaktas och hanteras i den fortsatta processen enligt plan.
Ekonomiska konsekvenser
De beslut som fattas skall bidra till ökad effektivitet, en ekonomi i
balans och får inte medföra en ökning av nuvarande totala ekonomiska
ramar.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förändringen syftar till och förväntas leda till en förbättrad verksamhet
i kommunen för kommunens intressenter där barn och unga är viktiga
målgrupper.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta
att besluta om ny övergripande kommunorganisation enligt
utredningens förslag,
att den nya kommunorganisationen ska täckas av nuvarande budget,
att kommunstyrelsen utökas till 13 ordinarie ledamöter och 13
ersättare,
att organisationen utvärderas efter två år.
Underlag
1. Sammanställning remissvar.
2. Remissvar.
3. Kommunstyrelsen 2018-10-09 § 232.
4. Kommunfullmäktige 2018-09-24 § 86.
5. PWC slutrapport.
6. PWC svar slutrapport.
7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27 § 209.
8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 152.
9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 § 269.
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Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar med instämmande av Henrik Ölvebo (MP)
att besluta om ny övergripande kommunorganisation enligt
utredningens förslag,
att den nya kommunorganisationen ska täckas av nuvarande budget,
att kommunstyrelsen utökas till 13 ordinarie ledamöter och 13
ersättare,
att organisationen utvärderas efter två år.
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§ 275
Överlåtande av hundgården Nuollamyren 1:2
Dnr KS/2018:683
Kommunstyrelsen beslutar
att överlåta Hundgården till Hundklubben.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-19 (KS/2015:567 299) att
avstycka fastigheten Hundgården Nuollamyren 1:2 och därefter i
dialog med hundklubben utarbeta förutsättningar för överlåtelse av
fastigheten.
Fastighetssamordnaren och utvecklingsenheten har haft möten med
hundklubben för att kunna arbeta fram en bra lösning.
Hundgården har varit i behov av renovering och önskemål finns även
om utbyggnad för
att öka intäkterna och tillgodose behoven hos kommunens hundägare.
Hundklubben har genom intäkter och gåvor samlat in 500 000 till
upprustning och utbyggnad av hundgården. Gällivare kommun har, via
utvecklingsenheten och fastighetsavdelningen bidragit med ytterligare
400 000 kr till projektet.
Hundklubben har en tydlig plan och vision för utveckling av
hundgårdens verksamhet. Föreingen har en stabil ekonomi och visar
på en ekonomisk hållbarhet i framtiden, där utrymme finns för både
drift, underhåll och sparande. Fastighetsavdelningen anser att
hundklubbens förutsättning är goda och att överlåtelse av hundgården
nu kan ske.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta
att överlåta Hundgården till Hundklubben.
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Underlag
1. Verksamhetsbeskrivning BHK Malmen.
2. Överlåtelseavtal.
3. Karta över fastighetsreglering Nuollamyren 1:2.
4. Service- och tekniknämnden 2018-08-28 § 106.
5. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-10-04 § 127.
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§ 276
Ombyggnation/nybyggnation ridhus med ett flertal alternativ med
kostnadskalkyler och tidsplaner
Dnr KS/2018:535
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att medel för ombyggnation av ridhuset avsätts till budget 2019-2020.
Jäv
Maria Åhlén (S) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller
beslut.
Ärendebeskrivning
När kommunen tog över Ridhuset från Ridklubben hade fastigheten
stora underhållsbehov. Efter den senaste statusbesiktningen som
gjordes november 2017 stängdes den nya delen av ridhuset pga.
rasrisk. Taket och väggarna har så pass stora fuktskador att de måste
bytas ut. På grund av detta har Ridklubben fått minska sin
verksamhet.
Gamla delen av Ridhuset bedöms ha liknande status med stora
fuktskador. I nuläget finns dock ingen akut rasrisk och verksamhet
pågår fortfarande i denna del.
På grund av de omfattande skadorna är bedömningen att eventuellt
stommen kan behållas. Stommens höjd uppfyller dock inte
Jordbruksverkets regelverk.
Verksamheten har ett önskemål att förlänga den nya delen med 12
meter, för ridskolan och tävlingar. För att ridskolan och tävlingar. En
sådan förlängning skulle underlätta
bygget av det befintliga stallet i den gamla delen då det går att få in
de flesta hästar i gäststall och provisoriskt stall i den utbyggda delen.
Samt att verksamhet skulle kunna bedrivas i full skala i det förlängda
ridhuset.
Tre olika alternativ med kostnadskalkyler presenteras för renovering
samt ombyggnad av hela ridhuset.
Ekonomiska konsekvenser
Totalsumma 67 050 tkr kostnaderna enligt förslag 2.
Tilläggskostnader för utbyggnad av Ridhall samt förrådsdel med en
totalsumma på 3 260 000 tkr.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Ridklubben kan fortsätta att erbjuda barn-, unga-, vuxna samt
funktionshindrade en bra verksamhet. Ridklubben kan även återuppta
sina ridlektioner som de erbjuder årligen.
Ridklubben har ca 350 medlemmar samt att det är 500 – 700 besökare
i veckan.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar
att av säkerhetsskäl riva den delen av ridhuset som är avstängt på
grund av rasrisk, samt
att rekommendera Kommunfullmäktige att anta förslag 2.
Underlag
1. Byggnadsteknisk status med bilagor
2. Sammanställning kostnader Ridhuset
3. Kostnadskalkyl Alternativ 1
4. Kostnadskalkyl Alternativ 2
5. Kostnadskalkyl Alternativ 3
6. Presentation av tre olika förslag till beslut
7. Bildspel.
8. Service- och tekniknämnden 2018-05-29 § 90.
9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27 § 228.
Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar
att medel för ombyggnation av ridhuset avsätts till budget 2019-2020.
Propositionsordning
Ordförande ställer Nicklas Johanssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta i
enlighet med Nicklas Johanssons förslag
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§ 277
Avtal om ersättning Kaptensreservoaren
Dnr KS/2018:459
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avtalet om ersättning av Kaptensreservoaren, samt
att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen
att för kommunens räkning underteckna avtalet.
Ärendebeskrivning
På grund av gruvbrytningens påverkan på den allmänna vaanläggningen i Malmberget måste Kaptensreservoaren ersättas med
motsvarande funktion i anläggningen. Avtalet om ersättning av
Kaptensreservoaren reglerar hur Kaptensreservoaren ska ersättas
samt kostnaderna härför.
Ekonomiska konsekvenser
Det bedöms inte föreligga några direkta ekonomiska konsekvenser
genom ett godkännande av avtalet eftersom LKAB åtar sig att bekosta
nödvändiga åtgärder för ersättning av
Kaptensreservoarens funktion i den allmänna va-anläggningen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det bedöms inte föreligga några konsekvenser för barn och ungdomar
med anledning av det föreslagna avtalet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta
att godkänna avtalet om ersättning av Kaptensreservoaren, samt
att uppdra till förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen
att för kommunens räkning underteckna avtalet.
Underlag
1. Avtal om ersättning Kaptensreservoaren.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-10-04 § 128.
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§ 278
Tomtprissättning Repisvaara södra etapp 2
Dnr KS/2018:730
Kommunstyrelsen beslutar
att köpeskillingen för småhustomterna inom Repisvaara södra etappen
2 ska vara 520 000 kr för en tomt om 980 m2,
att köpeskillingen ska regleras med +/- 150 kr/m2 för tomter under
eller över standardstorleken om 980 m2,
att köparen förbinder sig att inom 3 år från tillträdesdagen på
fastigheten ha färdigställt avsedd byggnation. Byggnadsskyldigheten
anses fullgjord när miljö-bygg och räddningsförvaltningen utfärdat
slutbevis,
att om köparen inte fullgjort sina byggnadsskyldigheter inom
överenskommen tid ska köparen till kommunen betala ett vite om
250 000 kr,
att köparen inte utan säljaren medgivande får överlåta fastigheten
innan byggnadsskyldigheten är fullgjord.
Ärendebeskrivning
Repisvaara håller på att växa fram som ett av de större
bostadsområdena i Gällivare.
Etappen ett på Repisvaara södra är i princip färdigställd, och
anläggandet av etappen två pågår för fullt, 71 småhustomte är
avstyckade och ytterligare 17 är under fastighetsbildning.
Tomtestorlekarna kommer att ligga mellan ca 890 och 1100 m2, där
standardstorleken är 980 m2, med ett pris om 520 000 kr. Där till
kommer en prisjustering om 150 kr/m2 i
antingen tillägg eller avdrag beroende på om aktuella tomter är större
eller mindre än 980m2. Parametrar som ligger till grund för
prissättningen av småhustomterna är kostnader för bland annat
detaljplanering, projektering, markköp och utbyggnaden av viss
infrastruktur.
Vite vid utebliven byggnation inom 3 år från tillträdesdagen föreslås
utgöra 250 000 kr
vilket motsvarar ca 50 % av köpeskillingen.
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Nya tomter på Repisvaara södra medför nya bostadsområden som
också kan komma barn och unga till del.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta
att köpeskillingen för småhustomterna inom Repisvaara södra etappen
2 ska vara 520 000 kr för en tomt om 980 m2,
att köpeskillingen ska regleras med +/- 150 kr/m2 för tomter under
eller över standardstorleken om 980 m2,
att köparen förbinder sig att inom 3 år från tillträdesdagen på
fastigheten ha färdigställt avsedd byggnation. Byggnadsskyldigheten
anses fullgjord när miljö-bygg och räddningsförvaltningen utfärdat
slutbevis,
att om köparen inte fullgjort sina byggnadsskyldigheter inom
överenskommen tid ska köparen till kommunen betala ett vite om
250 000 kr,
att köparen inte utan säljaren medgivande får överlåta fastigheten
innan byggnadsskyldigheten är fullgjord.
Underlag
1. Tomtkarta Repisvaara södra etapp 2.
2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2018-10-04 § 130.
Yrkande
Monica Nordvall-Hedström (M) yrkar
att köpeskillingen för småhustomterna inom Repisvaara södra etappen
2 ska vara 520 000 kr för en tomt om 980 m2,
att köpeskillingen ska regleras med +/- 150 kr/m2 för tomter under
eller över standardstorleken om 980 m2,
att köparen förbinder sig att inom 3 år från tillträdesdagen på
fastigheten ha färdigställt avsedd byggnation. Byggnadsskyldigheten
anses fullgjord när miljö-bygg och räddningsförvaltningen utfärdat
slutbevis,
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att om köparen inte fullgjort sina byggnadsskyldigheter inom
överenskommen tid ska
köparen till kommunen betala ett vite om 250 000 kr,
att köparen inte utan säljaren medgivande får överlåta fastigheten
innan byggnadsskyldigheten är fullgjord.
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§ 279
Web-sändning av kommunfullmäktiges sammanträden
Dnr KS/2017:2572
Kommunstyrelsen beslutar
att hänskjuta ärendet till budgetsprocessen 2020.
Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunstyrelsen har informationsenheten infordrat
offert för websända kommunfullmäktigemöten med utgångspunkt från
kommunstyrelsens beslut 2018-05-28
§ 128. Offerten innefattar ett upplägg där förekommande ärenden är
sektionerade för att underlätta sökning. Vidare att inspelning/sändning
ska vara möjlig i andra forum och från andra platser än Folkets Hus
lokaler samt angiven tidpunkt för start.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för 2018 uppgår till SEK 83 400 och för 2019 till SEK
258 200. Kostnader för inspelning/direktsändning av
kommunfullmäktigemöten från andra platser än Folkets Hus lokaler är
ej medtagna då dessa inte är kända. I förekommande fall får således
kompletterande kostnadsförslag infordras från offertgivaren.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga särskilda konsekvenser föreligger för målgruppen, annat än ökad
tillgänglighet till kommunfullmäktiges möten, liksom för allmänheten i
övrigt.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta offerten för websända kommunfullmäktigemöten med start
2018-09-24,
att ur rörelsekapitalet anvisa medel till ansvar 101, verksamhet 100.
Underlag
1. Offert.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27 § 222.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S)
att hänskjuta ärendet till budgetsprocessen 2020.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Ölvebos m.fl. förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos m.fl.
förslag.
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§ 280
Regler för mottagande av sponsring till kommunens verksamheter
Dnr KS/2018:721
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag på regler för mottagande av sponsring till kommunens
verksamheter.
Ärendebeskrivning
Nämnd- och utredningsenheten har fått i uppdrag från
förvaltningschefsgruppen att ta fram regler för mottagande av
sponsring till kommunens verksamheter. Med anledning av detta har
förslag på regler tagits fram. Återkoppling har skett till
förvaltningschefsgruppen som 2019-09-20 har godkänt förslaget.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att anta förslag på regler för mottagande av sponsring till kommunens
verksamheter.
Underlag
1. Regler för mottagande av sponsring till kommunens verksamheter.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 § 265.
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§ 281
Kommunstyrelsens ärendeuppföljning
Dnr KS/2018:16
Kommunstyrelsen beslutar
att punkt 7 – Programarbete Multiaktivitetshuset, lyfts ur
ärendeuppföljningen,
att vid nästa kommunstyrelses sammanträde få återkoppling om hur
man ämnar arbeta med frågorna i punkt 11 – Allmänt vatten och
avlopp för Vassaraträsk och punkt 12 – Övergripande VA-plan för
Gällivare kommun.
Ärendebeskrivning
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet.
Underlag
1. Ärendeuppföljningslista 2018.
Mats Pettersson, kommunchef lämnar lägesrapport om samtliga
ärenden i ärendeuppföljningen.
Yrkande
Jeanette Wäppling yrkar
att punkt 7 – Programarbete Multiaktivitetshuset, lyfts ur
ärendeuppföljningen,
att vid nästa kommunstyrelses sammanträde få återkoppling om hur
man ämnar arbeta med frågorna i punkt 11 – Allmänt vatten och
avlopp för Vassaraträsk och punkt 12 – Övergripande VA-plan för
Gällivare kommun.
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§ 282
Information från de kommunala råden samt övrig aktuell information
Dnr KS/2018:15
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen
ta upp information från de kommunala råden samt annan aktuell
information.
Jeanette Wäppling (V) informerar från Kommunala pensionärsrådet.
Jeanette Wäppling (V) och Birgitta Larsson (S) informerar från Rådet
för socialhållbarhet.
Stefan Ovrell (MP) informerar från Samrådsgruppen för
Minoritetsspråk.
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§ 283
Sammanträdesplan 2019
Dnr KS/2018:724
Kommunstyrelsen beslutar
att anta sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott, kommunstyrelsens
kultur- och fritidsutskott, samt kommun-styrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Sammanträdesplanen för 2019 har planerats utifrån beslutad
verksamhetsprocess, antagen av kommunstyrelsen 27 oktober 2014 §
191. Planen är utarbetad i samverkan med ekonomi och
kvalitetsledare.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att anta föreslagen tidsplan för sammanträden bedöms inte
påverka ekonomin utöver redan budgeterade sammanträdeskostnader.
Den ekonomiska konsekvensen av eventuella extra sammanträden kan
ej beräknas i förväg.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
att anta sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott, kommunstyrelsens
kultur- och fritidsutskott, samt kommun-styrelsen,
att föreslå kommunfullmäktige att anta sammanträdesplan 2019 för
kommunfullmäktige.
Underlag
1. Sammanträdesplan 2019.
2. Aktiviteter sammanträdesplan 2019.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 § 270.
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§ 284
Motion av Paula Palmqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) - Ytterkläder
för personal inom kommunal hemtjänst/hemsjukvård
Dnr KS/2018:403
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänsyn till det ekonomiska läget.
Ärendebeskrivning
Från och med den 1 januari 2016 gäller samma hygienregler vid arbete
inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden som
inom hälso- och sjukvården. (SOSFS 2015:10). Föreskrifterna om
basal hygien i vård och omsorg syftar till att förebygga och förhindra
smittspridning och infektioner i vård och omsorg.
Föreskrifterna gäller i situationer då personalen har fysisk kontakt med
patienter eller personer som får sina insatser utförda i form av
hemtjänst eller särskilda boendeformer.
En annan förutsättning är att det vid kontakten finns risk för att
smittämnen överförs.
Att förse personalen inom hemtjänsten/hemsjukvården med
ytterkläder är en god ide.
Det är dock förenat med en ökad kostnad. Som arbetsgivare ska vi
enl. föreskriften ta ansvar för att bedriva en god omvårdnad och följa
hygienkraven. Det gör vi idag genom att förse våra medarbetare inom
hemvården med plagg enl. föreskriften, som skall användas vid
utförande av vård och omsorg för våra brukare. Om man väljer att
köpa in ytterkläder behöver vi arbeta fram rutiner för vem som
ansvarar för tvätt av kläderna, hur ofta kan man få ”byta ut” sina
ytterkläder, vem ersätter borttappade ytterkläder eller ytterkläder som
gått sönder. Ska alla medarbetare ha ett eller flera ombyten av
ytterkläder, och ska alla vikarier få ytterkläder, eller bara dem som
arbetar på längre förordnande osv.
Kostnader för en jacka in inköpspris är 983 kr/plagg och
överdragsbyxor 477 kr/plagg. Vi har inom
hemtjänsten/hemsjukvården totalt 190 anställda. Det är 50,82
årsarb/inom hemsjukvården, inom hemtjänsten är det 128,5 årsarb
och sen natten 9,96 årsarb.
Om förslaget bifalls kommer ytterligare en kostnad på ca 277 400 kr
(/i en första omgång) belasta socialnämndens budget som redan har
en väldigt ansträngd ekonomisk situation. Skall detta utföras inom ram
har undertecknad svårt att se vad vi ska välja bort inom verksamheten
för att tillgodo se behovet av ytterkläder till våra medarbetare.
Vi har även andra yrkeskategorier inom socialförvaltningen som har
förflyttningar utomhus, och kan komma att uttrycka ett behov av

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

33 (96)

2018-10-22

Kommunstyrelsen
ytterkläder och därmed kan mängden ytterplagg som skall köpas in
komma att öka.
Ekonomiska konsekvenser
Om förslaget bifalls kommer kostnaderna att öka med ca 277 400 kr.
Kostnaderna kan komma att bli ytterligare dyrare då vi eventuellt
kommer att behöva göra fler inköp av ytterplagg än vad som
framkommer i utredningen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige
besluta
att förslaget om ytterkläder till personal som behöver dessa i sin
yrkesutövning inom socialnämndens verksamhetsområden är
behjärtansvärt. Dock i rådande ekonomiska situation, ser
socialnämnden att motionen måste avslås.
Underlag
1. Motion av Paula Palmqvist (SD) och Eric Palmqvist (SD) Ytterkläder för personal inom kommunal hemtjänst/
Hemsjukvård.
2. Socialnämnden 2018-08-30 § 130.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 § 271.
Yrkande
David Väyrynen (V) yrkar
att avslå motionen med hänsyn till det ekonomiska läget.
Propositionsordning
Ordförande ställer David Väyrynens förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finns ordförande att
kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet
med David Väyrynens förslag.
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§ 285
Internutbildning för nya politiker, mandatperioden 2019-2022
Dnr KS/2018:822
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag om en obligatorisk internutbildningsdag för nya
politiker i slutet av januari/början av februari 2019, samt
att även bjuda in övriga politiker till en heldagsutbildning.
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-10 väljs ledamöter till
nämnder och styrelser för mandatperioden 2019-2022.
Kommunledningskontoret har för avsikt att genomföra en
utbildningsdag med information angående övergripande styrdokument
och rutiner som berör alla politiker oavsett politiskt uppdrag.
Utbildningsdagen föreslås vara obligatorisk för nya ledamöter samt att
de ledamöter som fortsätter politiska uppdrag bjuds in att delta.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnad för lokal samt förrättningsarvode för ledamöter som deltar i
utbildningen. Inga utbildningskostnader då utbildningen sköts av
tjänstemän inom kommunledningskontoret.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna förslag om en obligatorisk internutbildningsdag för nya
politiker i slutet av januari/början av februari 2019, samt
att även bjuda in övriga politiker till en heldagsutbildning.
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§ 286
Information om samhällsomvandlingen
Dnr KS/2018:14
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Som stående ärende vid kommunstyrelsens sammanträden informerar
förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen om det aktuella
läget gällande samhällsomvandlingen.
Lennart Johansson, förvaltningschef informerar om:
- Förhandlingar LKAB
- Förslag till etappindelning
- Centrum.
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§ 287
Budgetuppföljning
Dnr KS/2018:9
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen
ta upp information angående budgetuppföljning.
Underlag
1. Driftbudgetuppföljning.
2. RFB.
Rune Blomster, förvaltningschef service- och teknikförvaltningen
informerar:
prognos mot budget för helår beräknas ett minusresultat på -1 500
tkr.
Eva Martinsson, förvaltningschef barn-, utbildning- och
kulturförvaltningen informerar:
Eftersläpningar av intäkter. Prognos för helår -2 274 tkr.
Alexander Kult, förvaltningschef miljö-, bygg- och
räddningsförvaltningen informerar:
Prognos för helår 1 000 tkr.
Annette Viksten Åhl, socialchef, socialförvaltningen informerar:
Prognos för helår -22 500 tkr. Köpstopp. Budgetöversyn pågår.
Mats Pettersson, kommunchef informerar:
Kommunledningskontorets beräknade helårsprognos 587 tkr.
Thomas Pettersson, ekonom informerar:
Kommunstyrelsens beräknade helårsprognos -174 tkr.
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§ 288
Taxa för plan- och bygglov 2019
Dnr KS/2018:114
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för plan- och bygglov 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare
kommun. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har upprättat förslag till
följande taxa inom nämndens verksamhetsområde taxa för plan- och
bygglov 2019
Ingen förändring av taxebelopp.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i
styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för plan- och bygglov 2019.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Förslag taxa för plan- och bygglov.
3. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2018-04-19 § 34.
4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 72.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 161.
6. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 173.
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§ 289
Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2019
Dnr KS/2018:270
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare
kommun. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har upprättat förslag till
följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:
Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service.
Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service höjs med 2,8 %
vilket grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i
styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2019.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Förslag taxa för räddningstjänsten extern teknisk service.
3. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2018-04-19 § 37.
4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 73.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 162.
6. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 174.
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§ 290
Taxa för räddningstjänsten interna teknisk service 2019
Dnr KS/2018:271
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare
kommun. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har upprättat förslag till
följande taxa inom nämndens verksamhetsområde taxa för
räddningstjänsten intern teknisk service 2019
Höjningen grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
2018 som är 2,8 %.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i
styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar slå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2019.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Förslag taxa för räddningstjänsten intern teknisk service.
3. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2018-04-19 § 38.
4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 74.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 163.
6. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 175.
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§ 291
Taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2019
Dnr KS/2018:269
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare
kommun. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har upprättat förslag till
följande taxa inom nämndens verksamhetsområde Taxa för tillsyn
enligt miljöbalken 2019
Höjningen grundar sig på att för att förvaltningen ska uppnå de
ekonomiska målen som nämnden satt, föreslås höjningen bli 10 %.
Det motsvarar en ökning från 886 kr/h år 2018 till 975 kr/h år 2019,
dvs. en skillnad på 89 kr/timme. Som jämförelse har t.ex. Pajala
970 kr/h år 2018, Luleå 975 kr/h år 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i
styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2019.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Förslag taxa för tillsyn enligt miljöbalken.
3. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2018-04-19 § 40.
4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 75.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 164.
6. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 176.
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§ 292
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2019
Dnr KS/2018:268
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel
2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare
kommun. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har upprättat förslag till
följande taxa inom nämndens verksamhetsområde taxa för tillsyn över
handel med vissa receptfria läkemedel 2019
Höjningen grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
2018 som är 2,8 %.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i
styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel
2019.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Förslag taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel.
3. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2018-04-19 § 42.
4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 76.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 165.
6. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 177.
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§ 293
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens investeringsbudget 2019-2021
Dnr KS/2018:440
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021.
Investeringsbudget 2019: 1 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.
Budgetplan 2020: 1 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.
Budgetplan 2021: 900 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.
Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021 för Miljö-,
bygg och räddningsnämnden har upprättats i enlighet med
kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021.
Investeringsbudget 2019: 1 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.
Budgetplan 2020: 1 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.
Budgetplan 2021: 900 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Investeringsbudget sammandrag MBR 2019-2021.
3. Investeringskalkyl övningsanläggning.
4. Investeringskalkyl fordon.
5. Investeringskalkyl slangtvätt.
6. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2018-04-19 § 43.
7. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 77.
8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 166.
9. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 178.
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§ 294
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens driftbudget 2019-2021
Dnr KS/2018:113
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till driftbudget 2019 och plan för 2020-2021;
Driftbudget 2019: 22 462 tkr, varav -2000 kr i engångsanslag
Budgetplan 2020: 22 462 tkr, varav -2000 kr i engångsanslag
Budgetplan 2021: 24 462 tkr, varav 0 kr i engångsanslag
Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget samt plan för åren 2020-2021 för Miljö-, bygg
och räddnings-nämnden har upprättats i enlighet med
kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till driftbudget 2019 och plan för 2020-2021;
Driftbudget 2019: 24 462 tkr, varav 0 kr i engångsanslag
Budgetplan 2020: 24 462 tkr, varav 0 kr i engångsanslag
Budgetplan 2021: 24 462 tkr, varav 0 kr i engångsanslag
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. MBR driftbudget sammandrag 2019-2021.
3. Driftbilaga projekt nytt handlingsprogram enl. LSO.
4. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2018-04-19 § 44.
5. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 78.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 167.
7. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 179.
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Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar
att anta förslag till driftbudget 2019 och plan för 2020-2021;
Driftbudget 2019: 22 462 tkr, varav -2000 kr i engångsanslag
Budgetplan 2020: 22 462 tkr, varav -2000 kr i engångsanslag
Budgetplan 2021: 24 462 tkr, varav 0 kr i engångsanslag
Monica Nordvall-Hedström (M) yrkar
att anta förslag till driftbudget 2019 och plan för 2020-2021;
Driftbudget 2019: 24 462 tkr, varav 0 kr i engångsanslag
Budgetplan 2020: 24 462 tkr, varav 0 kr i engångsanslag
Budgetplan 2021: 24 462 tkr, varav 0 kr i engångsanslag
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Monica NordvallHedströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.
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§ 295
Taxa för förbrukningsartiklar
Dnr KS/2018:264
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att taxan för andra personen i parboende/medboende avseende
förbrukningsartiklar är 100 kr/mån,
att i övrigt anta taxa för förbrukningsartiklar 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare
kommun. Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom
nämndens verksamhetsområde:
Taxa för förbrukningsartiklar.
Ingen förändring av taxebeloppet. Tillkommit ett tillägg att parboende i
samma lägenhet betalar var och en hel avgift.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i
styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att taxan för andra personen i parboende/medboende avseende
förbrukningsartiklar är
100 kr/mån,
att i övrigt anta taxa för förbrukningsartiklar 2019.
Underlag
1. Förslag taxa för förbrukningsartiklar.
2. Socialnämnden 2018-04-24 § 62.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-14 § 79.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 168.
5. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 180.
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§ 296
Taxa för vård- och omsorgsavgift
Dnr KS/2018:126
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för vård- och omsorg 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare
kommun. Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom
nämndens verksamhetsområde:
Taxa för vård- och omsorg.
Ingen förändring av taxan.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i
styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för vård- och omsorg 2019.
Underlag
1. Förslag taxa för vård- och omsorg.
2. Socialnämnden 2018-04-24 § 57.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 80.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 169.
5. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 181.
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§ 297
Taxa för trygghetslarm
Dnr KS/2018:262
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för trygghetslarm 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare
kommun. Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom
nämndens verksamhetsområde:
Taxa för trygghetslarm.
Ingen förändring av taxan.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i
styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för trygghetslarm 2019.
Underlag
1. Förslag taxa trygghetslarm.
2. Socialnämnden 2018-04-24 § 58.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 81.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 170.
5. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 182.
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§ 298
Taxa för avlastning-korttidsvård
Dnr KS/2018:265
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för avlastning/korttidsvård 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare
kommun. Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom
nämndens verksamhetsområde:
Taxa för avlastning/korttidsvård.
Denna taxa följer eventuella förändringar i taxorna för vård- och
omsorg, kost och förbrukningsartiklar.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i
styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för avlastning/korttidsvård 2019.
Underlag
1. Förslag taxa för avlastning/korttidsvård.
2. Socialnämnden 2018-04-24 § 59.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 82.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 171.
5. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 183.
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§ 299
Taxa för den kommunaliserade hemsjukvården
Dnr KS/2018:267
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för den kommunaliserade hemsjukvården 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare
kommun. Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom
nämndens verksamhetsområde:
Taxa för den kommunaliserade hemsjukvården.
Ingen förändring av taxan.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i
styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för den kommunaliserade hemsjukvården 2019.
Underlag
1. Förslag taxa för den kommunaliserade hemsjukvården.
2. Socialnämnden 2018-04-24 § 60.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 83.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 172.
5. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 184.
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§ 300
Taxa för kost
Dnr KS/2018:263
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att kostavgiften på matservering samt kostavgiften korttidshem LSS
höjs med 3 %,
att för övrigt anta taxan för kost 2019.
Reservation
Monica Nordvall-Hedström (M) reserverar sig mot förslaget till förmån
för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare
kommun. Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom
nämndens verksamhetsområde:
Taxa för kost.
De förslag som finns på förändringar av taxan är att
styckedebiteringen tas bort. Kost-avgiften på matservering höjs från
49 kr/portion till 57 kr/portion och kostavgiften för korttidshem LSS
höjs från 71 kr/dygn till 75 kr/dygn.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i
styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Kostavgiften föreslås höjas från 71 kr/dygn till 75 kr/dygn.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för kost 2019.
Underlag
1. Förslag taxa kost.
2. Socialnämnden 2018-04-24 § 61.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 84.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 173.
5. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 185.
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Yrkande
Birgitta Larsson (S) yrkar
att kostavgiften på matservering samt kostavgiften korttidshem LSS
höjs med 3 %,
att för övrigt anta taxan för kost 2019.
Monica Nordvall-Hedström (M) yrkar
att anta taxa för kost 2019.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Monica NordvallHedström förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.
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§ 301
Taxa för färdtjänst
Dnr KS/2018:266
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för färdtjänst 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare
kommun. Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom
nämndens verksamhetsområde:
Taxa för färdtjänst.
I samband med att man gett Regionala kollektivtrafikmyndigheten i
Norrbotten uppdraget att ansvara för färdtjänsten i sin helhet innebär
det att kommunfullmäktige skall ta beslut om eventuella avvikelser
från kollektivtrafikmyndighetes taxebeslut. Gällivare kommun har
möjlighet att göra ”tillköp” genom att bl.a. subventionera egenavgiften
som t.ex. att ha en egen taxa.
Den nya taxan för 2018 har trätt ikraft 2018-01-01 och höjningen blev
2,2 % från 2017. Regionala kollektivtrafikmyndigheten har inte
påbörjat arbetet med taxor för 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i
styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för färdtjänst 2019.
Underlag
1. Egenavgift för färdtjänst Länstrafiken.
2. Jämförelse färdtjänsttaxa.
3. Socialnämnden 2018-04-24 § 63.
4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 85.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 174.
6. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 186.
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§ 302
Taxa för medboende
Dnr KS/2018:272
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för medboende 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare
kommun. Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom
nämndens verksamhetsområde:
Taxa för medboende.
Avgifter för medboende som inte har något beslut om insats i våra
särskilda boendeformer.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i
styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för medboende 2019.
Underlag
1. Förslag taxa för medboende.
2. Socialnämnden 2018-04-24 § 64.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 86.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 175.
5. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 187.
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§ 303
Socialnämndens investeringsbudget 2019, plan 2020-2021
Dnr KS/2018:124
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021:
Investeringsbudget 2019: 11 750 tkr och driftkonsekvenser -250 tkr.
Budgetplan 2020: 34 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.
Budgetplan 2021:0 kr, driftkonsekvenser 2 120 tkr.
Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021 för
Socialnämnden har upprättats i enlighet med kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021:
Investeringsbudget 2019: 11 750 tkr och driftkonsekvenser -250 tkr.
Budgetplan 2020: 34 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.
Budgetplan 2021:0 kr, driftkonsekvenser 2 120 tkr.
Underlag
1. Investeringsbudget sammandrag Socialnämnden 2019-2021.
2. Investeringskalkyl forts. kvalitetssäkringssystem.
3. Investeringskalkyl forts. nyckel/trygghetssystem inom särskilt
boende.
4. Investeringskalkyl ny gruppbostad funktionshinder 8 pl.
5. Investeringskalkyl digitalisering av assistansersättning (SFB) LSS.
6. Socialnämnden 2018-04-24 § 65.
7. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 87.
8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 176.
9. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 188.
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Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling
(V)
att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021:
Investeringsbudget 2019: 11 750 tkr och driftkonsekvenser -250 tkr.
Budgetplan 2020: 34 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.
Budgetplan 2021:0 kr, driftkonsekvenser 2 120 tkr.
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§ 304
Socialnämndens driftbudget 2019, plan 2020-2021
Dnr KS/2018:125
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta:
Driftbudget 2019: 476 727 tkr, varav 4 480 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2020: 476 993 tkr, varav 4 780 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2021: 479 299 tkr, varav 5 000 tkr i engångsanslag
Reservation
Nicklas Johansson (NS) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget samt plan för åren 2020-2021 för
Socialnämnden har upprättats i enlighet med kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta:
Driftbudget 2019: 476 027 tkr, varav 3 780 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2020: 475 993 tkr, varav 3 780 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2021: 476 299 tkr, varav 2000 tkr i engångsanslag
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Underlag
1. Socialnämndens driftbudget sammandrag 2019-2021.
2. Äldrepedagoger.
3. Hemtagningsteam 6,0 tj. undersköteska+ 1,0 tj. rehab-aktör.
4. 2,0 tj. inom funktionshinder pga. nya beslut.
5. Drift- och service av programvaror.
6. 2,0 tj. systemförvaltare.
7. Personalbemanning fel struktur.
8. 13,0 tj. administratörer.
9. Effektivisering kost.
10. Satsning på andra boendeformer.
11. Flyttkostnader nytt äldreboende Repisvaara – engångsanslag.
12. Socialnämnden 2018-04-24 § 66.
13. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 88.
14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 177.
15. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 189.
Yrkande
Jeanette Wäppling yrkar
att anta:
Driftbudget 2019: 476 727 tkr, varav 4 480 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2020: 476 993 tkr, varav 4 780 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2021: 479 299 tkr, varav 5 000 tkr i engångsanslag
Nicklas Johansson (NS) yrkar
att anta:
Driftbudget 2019: 476 027 tkr, varav 3 780 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2020: 475 993 tkr, varav 3 780 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2021: 476 299 tkr, varav 2000 tkr i engångsanslag
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag mot Nicklas Johanssons
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige i
enlighet med Jeanette Wäpplings förslag.
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§ 305
Taxa för kulturskolan
Dnr KS/2018:253
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för kulturskolan 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare
kommun. Barn-, utbildning- och kulturnämnden har upprättat förslag
till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:
Taxa för kulturskolan
För 2019 föreslår vi att inte höja taxan då det är gjort de senaste åren.
Taxan för att delta i kulturskolan kan utestänga vissa barn och
ungdomar.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i
styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Kan utestänga några från att delta i verksamheten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för kulturskolan 2019.
Underlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-04-24 § 72.
2. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 89.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 178.
4. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 190.
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§ 306
Taxa för uthyrning av skollokaler
Dnr KS/2018:254
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för uthyrning av skollokaler 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare
kommun. Barn-, Utbildning- och kulturnämnden har upprättat förslag
till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:
Taxa för uthyrning av skollokaler
Taxa för uthyrning av skollokaler har räknats upp med 2 % för 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i
styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för uthyrning av skollokaler 2019.
Underlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-04-24 § 73.
2. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 90.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 179.
4. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 191.
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§ 307
Taxa för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och
skolbarnomsorg 2019
Dnr KS/2018:118
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och
skolbarnomsorg 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare
kommun. Barn-, utbildning- och kulturnämnden har upprättat förslag
till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:
Taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg
2019
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i
styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och
skolbarnomsorg 2019.
Underlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-04-24 § 71.
2. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 91.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 180.
4. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 192.
5. Barn-, utbildning och kulturnämnden 2018-09-04 § 134.
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§ 308
Barn-, utbildning- och kulturnämndens investeringsbudget 2019,
plan 2020-2021
Dnr KS/2018:116
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan för 2020-2021;
Investeringsbudget 2019:

56 275 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2020:

10 915 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2021:

600 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Reservation
Monica Nordvall-Hedström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021 för Barn-,
utbildning- och kulturnämnden har upprättats i enlighet
kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget innebär positiva konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan för 2020-2021;
Investeringsbudget 2019:

56 275 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2020:

2 915 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2021:

600 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.
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Underlag
1. Investeringsbudget Barn-, utbildning- och kulturnämnden 20192021.
2. Investeringskalkyler.
3. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-04-24 § 70.
4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 92
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 181.
6. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 193.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan för 2020-2021;
Investeringsbudget 2019:

56 275 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2020:

10 915 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2021:

600 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Monica Nordvall-Hedström (M) yrkar
att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan för 2020-2021;
Investeringsbudget 2019:

56 275 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2020:

2 915 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2021:

600 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag mot Monica NordvallHedströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finns ordförande att kommunstyrelsen beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Henrik Ölvebos förslag.
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§ 309
Barn-, utbildning- och kulturnämndens driftbudget 2019, plan 20202021
Dnr KS/2018:117
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till;
Driftbudget 2019: 304 646 tkr, varav 2 000 tkr i engångsanslag.
Plan 2020:

303 890 tkr, varav 1000 tkr i engångsanslag.

Plan 2021:

301 499 tkr, varav 0 kr i engångsanslag.

Reservation
Monica Nordvall-Hedström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2019 samt plan för åren 2020-2021 för barn-,
utbildning- och kulturnämnden har upprättats i enlighet med
kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget innebär konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till;
Driftbudget 2019: 302 196 tkr, varav 1 000 tkr i engångsanslag.
Plan 2020:

301 590 tkr, varav 0 kr i engångsanslag.

Plan 2021:

301 699 tkr, varav 0 kr i engångsanslag.
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Underlag
1. Ordförandebeslut.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens driftbudget
2019-2021.
3. Driftbilagor.
4. Generella effektiviseringar 180312
5. Generella effektiviseringar 180410.
6. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-04-24 § 69.
7. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 93.
8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 182.
9. Kommunstyrselsen 2018-06-11 § 194.
Yrkande
Monica Nordvall-Hedström yrkar
att anta förslag till;
Driftbudget 2019: 303 946 tkr, varav 2 000 tkr i engångsanslag.
Plan 2020:

303 490 tkr, varav 1000 tkr i engångsanslag.

Plan 2021:

301 099 tkr, varav 0 kr i engångsanslag.

Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att anta förslag till;
Driftbudget 2019: 304 646 tkr, varav 2 000 tkr i engångsanslag.
Plan 2020:

303 890 tkr, varav 1000 tkr i engångsanslag.

Plan 2021:

301 499 tkr, varav 0 kr i engångsanslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer Monica Nordvall-Hedströms förslag mot Henrik
Ölvebos förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner
finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Henrik Ölvebos förslag.
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§ 310
Taxa för fritidsanläggningar
Dnr KS/2018:122
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att taxan på bad för seniorer över 70 år blir följande:
årskort 800 kr och halvårskort 400 kr,
att för övrigt anta taxa för fritidsanläggningar 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare
kommun. Service- och tekniknämnden har upprättat förslag till
följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:
Taxa för fritidsanläggningar
Generellt har taxorna för fritidsanläggningar justerats utifrån en
indexhöjning på ca 2 %. Några taxor kvarstår från tidigare år för att
anpassas utifrån en omvärldsanalys och vissa taxor har ökats av
samma anledning.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i
styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att taxan på bad för seniorer över 70 år blir följande:
årskort 800 kr och halvårskort 400 kr,
att för övrigt anta taxa för fritidsanläggningar 2019.
Underlag
1. Förslag till taxa för fritidsanläggningar 2019.
2. Service- och tekniknämnden 2018-04-24 § 52.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 94.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 183.
5. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 195.
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§ 311
Taxa för pensionärsservice
Dnr KS/2018:256
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för Pensionärsservice 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare
kommun. Service- och tekniknämnden har upprättat förslag till
följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:
Taxa för Pensionärsservice
Taxorna för Pensionärsservice höjs vartannat år. Anledningen till detta
är att taxorna är låga och skulle med rekommenderad höjningsnivå
innebära höjning motsvarande ett par kronor. Höjningar vartannat år
innebär istället att taxorna kan höjas med jämna fem
kronor.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i
styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för Pensionärsservice 2019.
Underlag
1. Förslag till taxa för Pensionärsservice 2019.
2. Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 53.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 95.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 184.
5. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 196.
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§ 312
Taxa parkeringsavgifter
Dnr KS/2018:255
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa felparkeringsavgifter 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare
kommun. Service- och tekniknämnden har upprättat förslag till
följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:
Taxa för parkeringsavgifter 2019
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i
styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta
att anta taxa felparkeringsavgifter 2019.
Underlag
1. Förslag Taxa felparkeringsavgifter 2019.
2. Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 57.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 96.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 185.
5. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 197.
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§ 313
Avfallstaxa för hushållsavfall
Dnr KS/2018:257
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta avfallstaxa för hushållsavfall 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare
kommun. Service- och tekniknämnden har upprättat förslag till
följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:
Avfallstaxa för hushållsavfall 2019
Taxan har en fast och en rörlig del. Fasta avgiften täcker kostnaderna
för administration, information, framtagande av avfallsplaner,
renhållningsföreskrifter samt hushållens kostnader för
återvinningscentraler och miljöstationer. Den rörliga avgiften baseras
på antalet tömningar och kärlstorlek.
De två stora entreprenaderna, insamling av hushållsavfall samt drift av
Kavahedens
avfallsanläggning ska upphandlas under hösten 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Taxan är beräknad på 100 % täckningsgrad.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser specifikt för denna grupp.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta avfallstaxa för hushållsavfall 2019.
Underlag
1. Förslag Avfallstaxa för hushållssavfall 2019.
2. Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 60.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 97.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 186.
5. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 198.
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§ 314
Taxa för allmänna vatten och avloppsanläggningar 2019
Dnr KS/2018:260
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare
kommun. Service- och tekniknämnden har upprättat förslag till
följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:
Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2019
VA-taxan innehåller uppgifter om anläggningsavgifter, d.v.s. uppgifter
om vad nyanslutningar kostar, brukningsavgifter samt uppgifter om
avgifter för vanligen förekommande tjänster som huvudmannen
tillhandahåller på fastighetsägarens begäran, t.ex. servisavstängning.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i
styrkort och kommunplansdirektiv. Taxan är beräknad på 100 %
täckningsgrad.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2019.
Underlag
1. Förslag Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2019.
2. Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 61.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 98.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 187.
5. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 199.
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§ 315
Taxa för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar
Dnr KS/2018:259
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för slamtömning för enskilda avloppsanläggningar 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare
kommun. Service- och tekniknämnden har upprättat förslag till
följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:
Taxa för slamtömning för enskilda avloppsanläggningar.
Taxan är beräknad utifrån upprättat avtal med entreprenören som
utför tömningarna. Inga höjningar av taxan föreslås.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i
styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för slamtömning för enskilda avloppsanläggningar 2019.
Underlag
1. Förslag till slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar
2019.
2. Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 63.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 99.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 188.
5. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 200.
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§ 316
Taxa för tömning av fettavskiljare
Dnr KS/2018:261
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att taxan för tömning av fettavskiljare fastställs.
Ärendebeskrivning
Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed
jämförligt avfall från annan verksamhet. Fett från fettavskiljare till följd
av den verksamhet som bedrivs och att människor uppehåller sig i
lokalen, är därmed hushållsavfall, se även §§ 2, 3, 15 i föreskriften om
avfallshantering för Gällivare kommun. Kommunen har därmed
skyldighet att se till att insamling av fett sker och att ett register över
dessa avskiljare upprättas.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna är att kostnaden för insamling och
hanteringen minskar när fler delar på det kollektiva ansvaret under
kontrollerade förhållanden.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Konsekvenserna är att riskerna för hälsa och miljö minskar och att
barn och ungdomar då hanteringen sker enligt gällande regler.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att taxan för tömning av fettavskiljare fastställs.
Underlag
1. Taxa för tömning av fettavskiljare.
2. Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 64.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 100.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 189.
5. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 201.
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§ 317
Taxa för tömning av avloppsslam för avloppsreningsverk utanför
kommunens huvudmannaskap
Dnr KS/2018:446
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att taxan för tömning av avloppsslam för avloppsreningsverk utanför
kommunens huvudmannaskap fastställs.
Ärendebeskrivning
Med hushållsavfall avses avloppsslam som kommer från hushåll eller
därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Kommunen och dess
entreprenör har skyldighet att se till att insamling av avloppsslam sker
och detta hanteras enligt gällande regelverk. Inga höjningar av taxan
föreslås.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna är att kostnaden för insamling och
hanteringen minskar när fler delar på det kollektiva ansvaret under
kontrollerade förhållanden.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Konsekvenserna är att riskerna för hälsa och miljö minskar och att
barn och ungdomar då hanteringen sker enligt gällande regler.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att taxan för tömning av avloppsslam för avloppsreningsverk utanför
kommunens huvudmannaskap fastställs.
Underlag
1. Taxa för tömning av avloppsreningsverk utanför kommunens
huvudmannaskap.
2. Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 65.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 101.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 190.
5. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 202.
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§ 318
Service- och tekniknämndens investeringsbudget 2019,
plan 2020-2021
Dnr KS/2018:120
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2019 samt plan för åren
2020-2021.
Skattefinansierade verksamheter:
Investeringsbudget 2019: 64 450 tkr och driftskonsekvens -700 tkr
Budgetplan 2020: 81 850 tkr och driftskonsekvens -580 tkr
Budgetplan 2021: 53 350 tkr och driftskonsekvens -200 tkr
Affärsverksamheter:
Investeringsbudget 2019: 26 000 tkr och driftskonsekvens -650 tkr
Budgetplan 2020: 16 000 tkr och driftskonsekvens 0 kr
Budgetplan 2021: 24 000 tkr och driftskonsekvens 0 kr.
Reservation
Nicklas Johansson (NS) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2019 samt för åren plan 2020-2021 för
service- och tekniknämnden har upprättats i enlighet med
kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget innebär positiva konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2019 samt plan för åren
2020-2021.
Skattefinansierade verksamheter:
Investeringsbudget 2019: 57 450 tkr och driftskonsekvens -700 tkr
Budgetplan 2020: 65 850 tkr och driftskonsekvens -780 tkr
Budgetplan 2021: 58 850 tkr och driftskonsekvens -50 tkr
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Affärsverksamheter:
Investeringsbudget 2019: 26 000 tkr och driftskonsekvens -650 tkr
Budgetplan 2020: 16 000 tkr och driftskonsekvens 0 kr
Budgetplan 2021: 24 000 tkr och driftskonsekvens 0 kr.
Underlag
1. Investeringsbudget skatte Service- och tekniknämnden
2019-2021.
2. Investeringsbudget affärs Service- och tekniknämnden
2019-2021.
3. Investeringskalkyler.
4. Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 51.
5. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 102.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 191.
7. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 203.
Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar
att anta förslag till investeringsbudget 2019 samt plan för åren
2020-2021.
Skattefinansierade verksamheter:
Investeringsbudget 2019: 57 450 tkr och driftskonsekvens -700 tkr
Budgetplan 2020: 65 850 tkr och driftskonsekvens -780 tkr
Budgetplan 2021: 58 850 tkr och driftskonsekvens -50 tkr
Affärsverksamheter:
Investeringsbudget 2019: 26 000 tkr och driftskonsekvens -650 tkr
Budgetplan 2020: 16 000 tkr och driftskonsekvens 0 kr
Budgetplan 2021: 24 000 tkr och driftskonsekvens 0 kr.
Birgitta Larsson (S) yrkar
att anta förslag till investeringsbudget 2019 samt plan för åren
2020-2021.
Skattefinansierade verksamheter:
Investeringsbudget 2019: 64 450 tkr och driftskonsekvens -700 tkr
Budgetplan 2020: 81 850 tkr och driftskonsekvens -580 tkr
Budgetplan 2021: 53 350 tkr och driftskonsekvens -200 tkr
Affärsverksamheter:
Investeringsbudget 2019: 26 000 tkr och driftskonsekvens -650 tkr
Budgetplan 2020: 16 000 tkr och driftskonsekvens 0 kr
Budgetplan 2021: 24 000 tkr och driftskonsekvens 0 kr.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Nicklas Johanssons förslag mot Birgitta Larssons
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.
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§ 319
Service- och tekniknämndens driftbudget 2019, plan 2020-2021
Dnr KS/2018:121
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
Driftbudget 2019: 79 910 tkr, varav 3 950 tkr i engångsanslag.
Plan 2020: 80 430 tkr, varav 1 200 tkr i engångsanslag.
Plan 2021: 79 730 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.
Reservation
Nicklas Johansson (NS) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2019 samt plan för åren 2020-2021 för serviceoch tekniknämnden har upprättats i enlighet med
kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget innebär konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till:
Driftbudget 2019: 79 710 tkr, varav 3 950 tkr i engångsanslag.
Plan 2020: 80 730 tkr, varav 1 200 tkr i engångsanslag.
Plan 2021: 80 180 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.
Underlag
1. Service- och tekniknämndens driftbudget 2019-2021.
2. Driftbilagor, ramanslag,
3. Driftbilagor, engångsanslag.
4. Service- och tekniknämnden 2018-04-26 § 50.
5. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 103.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 192.
7. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 204.
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Yrkande
Nicklas Johansson (NS) yrkar
Driftbudget 2019: 79 710 tkr, varav 3 950 tkr i engångsanslag.
Plan 2020: 80 730 tkr, varav 1 200 tkr i engångsanslag.
Plan 2021: 80 180 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.
Birgitta Larsson (S) yrkar
Driftbudget 2019: 79 910 tkr, varav 3 950 tkr i engångsanslag.
Plan 2020: 80 430 tkr, varav 1 200 tkr i engångsanslag.
Plan 2021: 79 730 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer Nicklas Johanssons förslag mot Birgitta Larssons
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige i
enlighet med Birgitta Larssons förslag.
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§ 320
Taxa för serveringstillstånd
Dnr KS/2018:104
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare
kommun. Nämnd- och
utredningsenheten har upprättat förslag till följande taxa inom
nämndens verksamhetsområde:
Taxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i
styrkort och kommunplansdirektiv. Aktuell höjning av taxan grundar
sig generellt på Sveriges Kommuner och Landstings prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) för år 2019 som är 3 %.
Enda kostnaden där det föreslås en annan förändring är kostnad
gällande avläggande av kunskapsprov. Här föreslås att denna är
kostnadsfri. Detta för att uppmuntra krögarna att utbilda sin personal.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd 2019.
Underlag
1. Dokument föreskrift Taxa.
2. Jämförelsedokument.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-16 § 120.
4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 104.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 193.
6. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 205.
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§ 321
Taxa för busstrafik inom tätorten
Dnr KS/2018:249
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för busstrafik inom tätorten för 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare
kommun. Ansvarig hand-läggare har upprättat förslag till följande taxa
inom nämndens verksamhetsområde:
Taxa för Busstrafiken inom tätorten
Kommunfullmäktige beslutade 2002-02-28 § 28 att justering av
biljettpriser för tätorts-trafiken skall årligen följa Länstrafiken i
Norrbottens AB:s justering av biljettpriser. Läns-trafiken sista höjning
av biljettpriser för enkelbiljetter och rabattkort var 2018-01-01.
Länstrafiken har i dagsläget inte aviserat någon höjning av biljettpriser
för 2019. Förändringar av priser för hel- och halvårskort beslutas av
Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-04-03 § 67 att lämna
ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 16 april.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i
styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för busstrafik inom tätorten för 2019.
Underlag
1. Jämförelse.
2. Biljettpriser enkelbiljetter och periodkort Länstrafiken i Norrbotten
AB.
3. Föreskrift med taxa.
4. Kommunstyrelsen 2018-04-16 § 121.
5. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 105.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 194.
7. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 206.
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§ 322
Kommunstyrelsens investeringsbudget 2019, plan 2020 - 2021
Dnr KS/2018:102, KS/2018:443
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan för 2020 – 2021:
Kommunstyrelsen
Investeringsbudget 2019: 57 990 tkr och driftkonsekvenser 100 tkr.
Investeringsplan 2020: 31 070 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2021: 9 930 tkr och driftkonsekvenser 0.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringsbudget 2019: 663 600 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2020: 452 500 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2021: 355 500 tkr och driftkonsekvenser 0.
Reservation
Monica Nordvall-Hedström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2019 och plan 2020 – 2021 för
Kommunstyrelsen har upprättats enligt kommunplandirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan för 2020 – 2021:
Kommunstyrelsen
Investeringsbudget 2019: 57 990 tkr och driftkonsekvenser 100 tkr.
Investeringsplan 2020: 31 070 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2021: 9 930 tkr och driftkonsekvenser 0.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringsbudget 2019: 661 600 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2020: 452 500 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2021: 355 500 tkr och driftkonsekvenser 0.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

81 (96)

2018-10-22

Kommunstyrelsen
Underlag
1. Investeringssammanställning kommunstyrelsen
2. Investeringskalkyl fiberutbyggnadsprojekt
3. Investeringskalkyl E-tjänster/E-förvaltning
4. Investeringssammanställning samhällsbyggnadsförvaltningen
5. Investeringskalkyl Kunskapshuset
6. Investeringskalkyl Multiaktivitetshuset
7. Investeringskalkyl Friidrottshall
8. Investeringskalkyl helhet Centrum
9. Investeringskalkyl vård- och omsorgsboende Repisvaara
10. Investeringskalkyl förskola och skola Repisvaara
11. Investeringskalkyl exploatering Repisvaara Södra
12. Investeringskalkyl Repisvaara Södra VA
13. Investeringskalkyl nya exploateringsområden gator
14. Investeringskalkyl nya exploateringsområden VA
15. Investeringskalkyl handelsområde Stålvallen
16. Investeringskalkyl handelsområde E 45
17. Investeringskalkyl ram för oförutsett verksamhetslokaler
18. Investeringskalkyl parkeringsgarage Vassara Torg
19. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 106.
20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 195.
21. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 207.
Yrkande
Monica Nordvall-Hedström (M) yrkar
att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan för 2020 – 2021:
Kommunstyrelsen
Investeringsbudget 2019: 57 990 tkr och driftkonsekvenser 100 tkr.
Investeringsplan 2020: 31 070 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2021: 9 930 tkr och driftkonsekvenser 0.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringsbudget 2019: 661 600 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2020: 452 500 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2021: 355 500 tkr och driftkonsekvenser 0.
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan för 2020 – 2021:
Kommunstyrelsen
Investeringsbudget 2019: 57 990 tkr och driftkonsekvenser 100 tkr.
Investeringsplan 2020: 31 070 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2021: 9 930 tkr och driftkonsekvenser 0.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringsbudget 2019: 663 600 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2020: 452 500 tkr och driftkonsekvenser 0.
Investeringsplan 2021: 355 500 tkr och driftkonsekvenser 0.
Propositionsordning
Ordförande ställer Monica Nordvall-Hedströms förslag mot Jeanette
Wäpplings förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Jeanette Wäpplings förslag.
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§ 323
Kommunstyrelsens driftbudget 2019, och plan 2020-2021
Dnr KS/2018:103, KS/2018:444
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till
Driftbudget 2019: 86 400 tkr, varav 3 250 tkr i engångsanslag
Plan 2020:
85 900 tkr, varav 2 550 tkr i engångsanslag
Plan 2021:

83 600 tkr, varav 250 tkr i engångsanslag

Reservation
Monica Nordvall-Hedström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2019 samt plan för åren 2020 – 2021 för
Kommunstyrelsen har upprättats i enlighet med
kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till
Driftbudget 2019: 86 900 tkr, varav 3 050 tkr i engångsanslag.
Plan 2020:

86 400 tkr, varav 2 350 tkr i engångsanslag

Plan 2021:

84 300 tkr, varav 250 tkr i engångsanslag
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Underlag
1. Sammanställning drift 2019 – 2021.
2. Driftbilaga landsbygdsutveckling.
3. Driftbilaga kommunala medlemskap.
4. Driftbilaga IT-Digitalisering.
5. Driftbilaga strategisk kompetensförsörjning.
6. Driftbilaga effektivisering KLK.
7. Driftbilaga generell effektivisering från fördelning.
8. Driftbilaga avvecklingsfastigheter, driftkostnader.
9. Driftbilaga engångsanslag Laponia Resecenter.
10. Driftbilaga engångsanslag turistsatsningar.
11. Driftbilaga engångsanslag informationscenter samhällsomvandling.
12. Driftbilaga engångsanslag resurs minskad sjukfrånvaro.
13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 § 61.
14. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 107.
15. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 196.
16. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 208.
Yrkande
Monica Nordvall-Hedström (M) yrkar
att anta förslag till
Driftbudget 2019: 86 900 tkr, varav 3 050 tkr i engångsanslag.
Plan 2020:

86 400 tkr, varav 2 350 tkr i engångsanslag

Plan 2021:

84 300 tkr, varav 250 tkr i engångsanslag

Jeanette Wäppling (V) yrkar
att anta förslag till
Driftbudget 2019: 86 400 tkr, varav 3 250 tkr i engångsanslag
Plan 2020:
85 900 tkr, varav 2 550 tkr i engångsanslag
Plan 2021:

83 600 tkr, varav 250 tkr i engångsanslag

Propositionsordning
Ordförande ställer Monica Nordvall-Hedströms förslag mot Jeanette
Wäpplings förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Jeanette Wäpplings förslag.
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§ 324
Kommunfullmäktiges driftbudget 2019, plan 2020-2021
Dnr KS/2018:82
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till
Driftbudget 2019: 1 750 tkr, varav 250 tkr i engångsanslag
Plan 2020:

1 500 tkr, varav 0 kr i engångsanslag

Plan 2021:

1 500 tkr, varav 0 kr i engångsanslag

Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2019 samt plan för åren 2020-2021 för
Kommunfullmäktige, har upprättats i enlighet med
kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till
Driftbudget 2019: 1 750 tkr, varav 250 tkr i engångsanslag
Plan 2020:

1 500 tkr, varav 0 kr i engångsanslag

Plan 2021:

1 500 tkr, varav 0 kr i engångsanslag

Underlag
1. Kommunfullmäktige driftbudget 2019-2021.
2. Driftbilaga.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 108.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 197.
5. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 209.
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§ 325
Överförmyndarnämndens driftbudget 2019, plan 2020-2021
Dnr KS/2018:91
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till;
Driftbudget 2019: 1 241 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag
Plan 2020:

1 241 tkr, varav 0 kr i engångsanslag

Plan 2021:

1 241 tkr, varav 0 kr i engångsanslag

Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2019 samt plan för åren 2020-2021 för
Överförmyndarnämnd, har upprättats i enlighet med
kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till;
Driftbudget 2019: 1 241 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag
Plan 2020:

1 241 tkr, varav 0 kr i engångsanslag

Plan 2021:

1 241 tkr, varav 0 kr i engångsanslag

Underlag
1. Överförmyndarnämnd driftbudget 2019-2021.
2. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 109.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 198.
4. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 210.
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§ 326
Valnämnden, driftbudget 2019, plan 2020-2021
Dnr KS/2018:90
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till;
Driftbudget 2019:

448 tkr, varav 400 tkr i engångsanslag

Plan 2020:

48 tkr, varav 0 kr i engångsanslag

Plan 2021:

48 tkr, varav 0 kr i engångsanslag

Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2019 samt plan för åren 2020-2021 för
Valnämnden, har upprättats i enlighet med kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till;
Driftbudget 2019:

448 tkr, varav 400 tkr i engångsanslag

Plan 2020:

48 tkr, varav 0 kr i engångsanslag

Plan 2021:

48 tkr, varav 0 kr i engångsanslag

Underlag
1. Valnämnden driftbudget 2019-2021.
2. Driftbilaga.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 110.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 199.
5. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 211.
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§ 327
Revisorernas budget 2019, plan 2020-2021
Dnr KS/2018:89
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta revisorernas budget enligt kommunfullmäktiges presidiums
förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige presidium ska lämna förslag för Revisorernas
budget 2019, plan 2020-2021.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-11 § 212 att lämna ärendet
öppet till kommunfullmäktiges sammanträde i november.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige presidium föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta revisorernas budget enligt kommunfullmäktiges presidiums
förslag.
Underlag
1. Revision driftbudget 2019-2021 enligt KF presidiums förslag
2. Drift bilaga(Kommunfullmäktiges presidiums förslag)
3. Revisorernas protokoll.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 200.
5. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 212.
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§ 328
Lapplands kommunalförbunds budget 2019, plan 2020-2021
Dnr KS/2018:92
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta driftbudget 2019 och plan för 2020-2021 för Lapplands
kommunalförbund med
Driftbudget 2019: 93 543 tkr,
Budgetplan 2020: 98 056 tkr,
Budgetplan 2021: 100 031 tkr.
Ärendebeskrivning
LKF:s direktion kommer att besluta om förslag till budget för år 2019
och plan för 2020-2021. F.n. föreligger ej beslut eller protokoll från
direktionsmötet den 2017-04-27.
Ekonomiska konsekvenser
Det preliminära budgetförslag som skickats ut innebär för Gällivare
kommuns del:
Driftbudget 2019: 93 809 tkr, varav tjänsteköp LKF utgör 80 063 tkr.
Budgetplan 2020: 98 593 tkr, varav tjänsteköp LKF utgör 84 576 tkr.
Budgetplan 2021: 100 846 tkr, varav tjänsteköp LKF utgör 86 551 tkr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta driftbudget 2019 och plan för 2020-2021 för Lapplands
kommunalförbund med
Driftbudget 2019: 93 543 tkr,
Budgetplan 2020: 98 056 tkr,
Budgetplan 2021: 100 031 tkr.
Underlag
1. Driftbudgetsammanställning LKF 2019-2021.
2. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 112.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 201.
4. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 213.
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§ 329
Gällivare kommuns delårsrapport 2018
Dnr KS/2018:86
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapporten.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har, utifrån styrelsens, nämndernas och de
kommunala bolagens underlag, sammanställt delårsrapport för
kommunkoncernen.
Kommuner och landsting skall minst en gång under räkenskapsåret
upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från
räkenskapsårets början.
Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två
tredjedelar av räkenskapsåret.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapporten.
Underlag
1. Delårsrapport för tiden januari till och med augusti.
2. Revisorernas granskningsrapport.
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§ 330
Gällivare kommuns budget 2019-2021
Dnr KS/2018:84
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta budgetdelen i kommunplan 2019-2021,
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer
2019-2021 vid budget-årets ingång uppdateras med hänsyn till
omvärldsfaktorer som förändrar skatter- och statsbidragsintäkter,
arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges
kommunfullmäktige,
att fastställa oförändrad skattesats för år 2019 om 22,55 kronor per
skattekrona.
Reservation
Nicklas Johansson (NS) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunplanen beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och
fokusera på
under den kommande perioden. Kommunplanen är styrande för
kommunen och ska vara utgångspunkt i nämndernas och styrelsens
arbete med verksamhetsplaner.
Kommunplanen 2019-2021 innehåller kommunens styrmodell,
verksamhetsplanerings-processen, kommunens mål för god ekonomisk
hushållning under perioden, kommunfullmäktiges styrkort 2019-2021
samt budget för Gällivare kommun.
Budgetförslaget för Gällivare kommun utgör en del av kommunplanen
och har tagits fram genom nämndernas äskanden till
kommunfullmäktige utifrån beslutade kommunplans-direktiv och
budgetregler.
Ekonomiska konsekvenser
Beslut av kommunplan medför ekonomiska konsekvenser i form av
prioriterade områden genom beslutet av budget och mål för god
ekonomisk hushållning.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslut av kommunplanen kan innebära vissa konsekvenser för barn
och ungdomar i form av prioriterade områden. Vilka konsekvenser den
medför är i dagsläget svåra att bedöma.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta budgetdelen i kommunplan 2019-2021,
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer
2019-2021 vid budget-årets ingång uppdateras med hänsyn till
omvärldsfaktorer som förändrar skatter- och statsbidragsintäkter,
arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges
kommunfullmäktige,
att fastställa oförändrad skattesats för år 2019 om 22,55 kronor per
skattekrona.
Underlag
1. Budgetdelen av kommunplanen 2019-2021.
2. Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-14 § 113.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 202.
4. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 214.
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att anta budgetdelen i kommunplan 2019-2021,
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer
2019-2021 vid budget-årets ingång uppdateras med hänsyn till
omvärldsfaktorer som förändrar skatter- och statsbidragsintäkter,
arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges
kommunfullmäktige,
att fastställa oförändrad skattesats för år 2019 om 22,55 kronor per
skattekrona.
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Nicklas Johansson (NS) yrkar
att anta Moderaternas och Norrbottens sjukvårdspartis budgetdel i
kommunplan 2019-2021,
att godkänna Moderaternas och Norrbottens sjukvårdspartis budgetdel
för resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2019-2021 vid
budget-årets ingång, samt att budget uppdateras med hänsyn till
omvärldsfaktorer som förändrar skatter- och statsbidragsintäkter,
arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges
kommunfullmäktige,
att fastställa oförändrad skattesats för år 2019 om 22,55 kronor per
skattekrona.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag mot Nicklas Johanssons
förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige i
enlighet med Jeanette Wäpplings förslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

94 (96)

2018-10-22

Kommunstyrelsen
§ 331
Kommunplan 2019-2021
Dnr KS/2018:85
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta kommunplan för 2019-2021 exklusive budget.
Ärendebeskrivning
Kommunplanen beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och
fokusera på under den kommande perioden. Kommunplanen är
styrande för kommunen och skall vara utgångspunkt i nämnders och
styrelsers arbete med verksamhetsplaner.
Kommunplaner för 2019-2021 innehåller kommunens styrmodell,
verksamhetsplaneringsprocessen, kommunens mål för god ekonomisk
hushållning underperioden, kommunfullmäktiges styrkort för år-år
samt en beskrivning av kommunens organisation och bolag.
Budgeten för 2019-2021 antas parallellt med kommunplanen och
beslutas som åtskilda ärenden. Budgeten och kommunplanen
paketeras ihop till ett gemensamt dokument när budgeten har
beslutats i kommunfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser
Fastställande av kommunplan medför ekonomiska konsekvenser i form
av prioriterade områden genom antagandet av mål för god ekonomisk
hushållning.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Fastställande av kommunplan kan innebära vissa konsekvenser för
barn och ungdomar i form av prioriterade områden. Vilka dessa
konsekvenser kan vara är i dagsläget svåra att bedöma.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunplan för 2019-2021 exklusive budget.
Underlag
1. Kommunplan för 2019-2021 exklusive budget.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 § 203.
3. Kommunstyrelsen 2018-06-11 § 215.
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§ 332
TOP Bostäder AB – Begäran om kommunal borgen
Dnr KS/2018:85
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja Top Bostäder AB en utökning av proprieborgen (borgen
såsom för egen skuld) med 100 000 000 kronor upp till det totala
högsta lånebeloppet om 584 540 540 kronor, jämte därpå löpande
ränta och kostnader,
att godkänna byggande av trygghetsboende på fastigheten Wassara
10.
Ärendebeskrivning
Top Bostäder AB har inkommit med begäran om utökad kommunal
borgen om
100 000 000 kronor avseende byggande av trygghetsboende, ca 50
lägenheter, inom fastigheten Vassara 10.
Ekonomiska konsekvenser
Vid ett beviljande av kommunal borgen kommer Top Bostäder AB att
kunna finansiera planerade investeringar.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Top Bostäder AB en utökning av proprieborgen (borgen
såsom för egen skuld) med 100 000 000 kronor upp till det totala
högsta lånebeloppet om 584 540 540 kronor, jämte därpå löpande
ränta och kostnader.
Underlag
1. Begäran om kommunal borgen for byggande av trygghetsbostäder
inom fastigheten Vassara 10.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

96 (96)

2018-10-22

Kommunstyrelsen
Yrkande
Jeanette Wäppling (V) yrkar
att bevilja Top Bostäder AB en utökning av proprieborgen (borgen
såsom för egen skuld) med 100 000 000 kronor upp till det totala
högsta lånebeloppet om 584 540 540 kronor, jämte därpå löpande
ränta och kostnader,
att godkänna byggande av trygghetsboende på fastigheten Wassara
10.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med
Jeanette Wäpplings förslag.

