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§1
Information från Överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad redovisning och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar överförmyndarnämndens ordförande Eva Nyström
(s) om nämndens verksamhetsplanering.
Överförmyndarnämndens uppgifter är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och
förmyndare samt i vissa fall pröva om tillstånd ska lämnas till dessa för rättshandling
och andra åtgärder. Genom sin tillsynsfunktion utgör överförmyndarnämndens
verksamhet ett skydd för de svaga i samhället, sjuka, funktionsnedsatta och barn.
Personalen för överförmyndarexpeditionen sorterar under nämnd- och utredningsenheten och överförmyndarnämnden har inget personalansvar. På expeditionen arbetar
1.0 handläggare och 0,5 handläggare/sekreterare. Nämnden har även budgeterat för en
granskare av årsräkningar under ett par månader.
Målet för granskningen av årsräkningarna under 2013 uppnåddes till 95,9 %. En strategi
och styrdokument för årsräkningsgranskningarna är upprättat samt riktlinjer för hur man
ska handlägga ärenden. Överförmyndarnämnden har inte fått någon allvarlig kritik vid
länsstyrelsens årliga tillsyn eller av kommunens revisorer.
Alla som börjar som gode män och förvaltare får en introduktionsutbildning direkt.
Gode män ska hjälpa individen. Förvaltaren har en mer ingripande uppgift för de som
tappat sin förmåga att bl a själv sköta sin ekonomi. Det är Tingsrätten som beslutar om
gode män och förvaltare. En nöjdhetsundersökning av gode män och förvaltare ska ske
under året.
Informationen pågår kl. 09.30 – 10.00.
Beslutsunderlag
1. Verksamhetsplan 2014-2016.
2. Powerpoint presentation.
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§2
Information från Service- och tekniknämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad redovisning och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar Service- och tekniknämnden om sin verksamhetsplanering.
Service- och tekniknämnden fullgör kommunens uppgifter avseende infrastruktur som
gator, vägar, gatubelysning, flygplats, vatten och avloppshantering, avfall, räddningstjänst, fritidsanläggningar, trafikfrågor, parker, skog och kommunala fastighetsbeståndet. Utöver det ansvarar nämnden för lokalvård, kommunala sysselsättningsverksamheten, bidrag till fritidsföreningar, bostadsanpassningsbidrag, konsumentinformation och skuldsanering.
Mats Rantapää (s) ordförande informerar om att man arbetar med styrning och kontroll
sedan några år. Det eftersatta underhållet gällande infrastrukturen är kraftig eftersatt och
underhålls- och reinvesteringsbehovet för gator, vägar och belysning, va-nätet och
anläggningar är idag mycket stort. Underhållskostnaderna ökar ständigt och det arbete
som görs i dagsläget är endast av ”akut” karaktär. Det eftersatta underhållet är en
tickande bomb och akuta insatser som bl a potthålslagning tar mycket tid.
Ersättning för den gamla infrastrukturen i Malmberget ger dock en ny möjlighet för
framtiden. Drift- och underhållsperspektivet ska genomsyra arbetet. Minst 50 % av
avfallet ska tas tillvara genom exempelvis avfallskvarnar samt även energin ska tillvaratas. Avfallshanteringen i framtiden är en viktig fråga. Den nya servicecentralen
kommer att bli ett lyft.
Joakim Svensson förvaltningschef informerar om service- och teknikförvaltningens
organisation som gäller från februari 2013. En del förändringar har skett från 2014. All
nyproduktion av nyanläggningar har gått till samhällsbyggnadsförvaltningen som ligger
under kommunstyrelsen. På sysselsättning har två nya arbetsledartjänster inrättats från
november 2013 till pensionärsservice. Den nyinrättade servicecentralen kommer att höja
effektiviteten internt och externt. Räddningstjänsten har en ny organisation och har idag
även alla uppgifter som ligger under LSO (Lagen om skydd mot olyckor). En person är
anställd som ska följa upp alla avtal som nämnden har.
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Medarbetarna ska få bättre och tydligare ansvar och uppgifter. De ska veta vad som
gäller och känna sig stolta att arbeta på förvaltningen. Personalförsörjningsplan har
tagits fram för att kunna utveckla personalen vilket är viktigt för att bli en attraktiv
arbetsgivare.
Det är viktigt att förbättra infrastrukturen och arbeta med service, öka utbudet gällande
fritid för att öka trivsel hos medborgare och besökare.
Samhällsomvandlingen ställer stora krav resursmässigt och en riktig utmaning. Nu finns
tillfälle för att hitta smarta lösningar gällande drift och underhåll som ligger på en rimlig
nivå.
Informationen pågår kl. 10.15 – 11.20.
Beslutsunderlag
1. Verksamhetsplan 2014-2016.
2. Powerpoint presentation.
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§3
Information från Socialnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad redovisning och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar socialnämnden om sin verksamhetsplanering.
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag
sägs om socialnämnd. Nämnden utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården samt hemsjukvård och fullgör kommunens uppgifter utöver ovanstående i
enlighet med gällande lagstiftning inom nämndens ansvarsområde. Socialnämnden har
även ansvar för familjerådgivning, handläggning av färdtjänstresor, hälso- och sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) på ordinära och särskilda boenden
och dagliga verksamheter, försörjningsstöd samt tillstånd och tillsyn enligt tobakslagen
samt tillsyn enligt alkohollagen.
Vice ordförande Roland Nirlén (s) informerar om nämndens visioner och mål. Det ska
vara en väl fungerande socialtjänst och insatserna ska vara av god kvalité och tillgänglighet. Främja goda miljöer och vara väl förtrogen med livsförhållandena i kommunen.
Kvalitetssäkra insatsvolymer och kostnader samt nyttja samhällsomvandlingen för att
öka effektiviteten.
Tillträdande förvaltningschef (1 april 2014) Marika Rissanen Korpi informerar om att
flera av socialnämndens verksamheter påverkas stort av samhällsomvandlingen. Äldreboendet i kvarteret kommunalhemmet beräknas vara färdigt 2016 och kommer att
ersätta Gunillahem. Under våren 2013 påbörjades ombyggnationen av Älvgårdens
vård- och omsorgsboende. Under den närmaste 10-årsperioden fortsätter behovet av
resurser till kommunens äldreomsorg att öka på grund av det ökande antalet äldre. En
växande grupp i vårt samhälle är äldre personer med omfattande och sammansatta vårdoch omsorgsbehov.
I februari 2013 kommunaliserades hemsjukvården vilket innebar att alla hälso- och
sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå som utförs i hemmet är ett kommunalt
ansvar. Syftet är att få en sammanhållen vård i hemmen med kommunerna som huvudman för hemtjänst, hemsjukvård och boenden.
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Nationella lagkrav innebär stora förändringar redan nästa år, äldre brukare ska få sina
behov bedömda. Nya lagkrav från 2016 innebär att verksamheten blir från att vara
insatsstyrd till behovsstyrd gällande äldreomsorgen.
Under hösten 2013 har försörjningsenheten som tidigare legat under service- och
tekniknämnden flyttats till gemensam biståndsenhet på socialförvaltningen.
Överflyttningen innebär att gemensam biståndsenhet organiseras om för att effektivt
använda alla resurser rätt.
Idag arbetar man med stöd för barn och föräldrar LIV (Lyckas i skolan, lyckas i livet)
ett samarbete mellan socialtjänsten, service- och teknikförvaltningen, barn-, utbildningoch kulturförvaltningen och kommunledningskontoret. Det är ett förslag med sammanhållet stöd till föräldrar. På kommunens hemsida finns ”Stöd till barn med Psykisk
ohälsa”, det är en första version och arbetet är under uppbyggnad och informationen
kommer att förbättras.
Övriga samarbetsprojekt finns i Lapplands Kommunalförbund, ex vis Våld i nära
relationer och BRÅ (lokala brottsförebyggande arbetet) samt samarbete mellan Norrbottens Läns Landsting (NLL) och Norrbottens 14 kommuner gemensamma riktlinjer för
samverkan för barn och unga, NorrBUS.
E-hälsa, regeringssatsning 2013-2015, där pågår en del projekt i Norrbotten, bl a Mobil
dokumentation genom att använda läsplattor i Kalix), trygghetslarmen byts från analog
till digitala i Haparanda, Arvidsjaur ser över tillsynen med hjälp av kamera. Pågår även
ett nationellt arbete mellan NLL och kommunen för att kunna ta del av journaler för
brukarna inom hemsjukvården och särskilda boenden, vilket från och med nu är möjligt.
Under 2014 kommer det även att bli möjligt för kommunen att producera information
som NLL kan ta del av.
Informationen pågår kl. 11.20 – 12.10.
Beslutsunderlag
1. Verksamhetsplan 2014-2016.
2. Powerpoint presentation.
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§4
Information från Miljö- och byggnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad redovisning och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar Miljö- och byggnämnden om sin verksamhetsplanering.
Miljö- och byggnämnden har kommunens myndighets- och serviceansvar för de
uppgifter som faller inom plan- och bygglagen, miljö- och hälsoskyddslagstiftningen,
livsmedelslagstiftningen samt smittskyddslagstiftningen. Därutöver ansvarar nämnden
för kontroll av försäljning av receptfria läkemedel.
Nämnden ansvarar för allt som ingår i plan och bygglagen samt för den fysiska
planeringen i de delar som ingår i ett förenklat planförfarande.
Ulf Normark (s) ordförande informerar om politiska visioner och mål. Snabb och
effektiv myndighetsutövning samt förbättra och utveckla medborgardialoger, marknadsföring och information. Planera och bedriva tillsyn över livsmiljöer med ett hälsofrämjande perspektiv och ge god samhällsbyggnad för tätort och landsbygd. Bra service
till företag och exploatörer. Skapa effektiva samverkansformer med samhällsomvandlingens aktörer och utveckla verksamhetsplaneringsprocessen och uppföljningen. Nöjda,
kunniga och motiverade medarbetare samt säkra framtida kompetensförsörjning.
Antero Ijäs, förvaltningschef informerar om miljö- och byggförvaltningens organisation
samt de extra resurser som köpts in.
Informerar även om den ökande mängden ärenden och kraven på effektiv handläggning
innebär att resurs-, kompetensfrågor och rekryteringsfrågor är viktiga samt åtgärder för
att öka dragningskraften som arbetsgivare är nödvändiga. Ser hela tiden över rutiner för
att utveckla och förbättra förvaltningens organisation.
Effektivare handläggning kräver moderna datoriserade metoder och digitalisering av
handlingar. Man har infört nya och enklare rutiner i bygglovshanteringen. Nu kan medborgarna söka bygglov digitalt och det har förkortat handläggningstiderna rejält. Nästa
steg är att bygglovtaxan ska finnas i en modul i ekonomisystemet som går direkt till
fakturering, vilket sparar mycket tid.
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I Gällivare är man med i ett länsprojekt gällande markföroreningar. Nämnden har även
beställt en översyn gällande parkeringsnormer vilket gör att man kan öka kraven på
antal parkeringsplatser vid bygglov.
Informationen pågår kl. 13.15 – 13.45.
Beslutsunderlag
1. Verksamhetsplan 2014-2016.
2. Powerpoint presentation.
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§5
Information från Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad redovisning och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar Kommunstyrelsen om sin verksamhetsplanering.
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar
för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och
samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.
Birgitta Larsson (s) vice ordförande i kommunstyrelsen informerar om kommunstyrelsens politiska visioner och mål. Förbättra verksamhetsuppföljningen till kommunstyrelsen och kommunledningskontoret samt utveckla verksamhetsplaneringsprocessen
samt kontinuerligt förbättra verksamheten. Förbättra och utveckla medborgardialoger,
marknadsföring och information. Stödja och förbättra livsmiljöer med ett hälsofrämjande perspektiv. Befolkningsökning med en positiv inflyttning och utveckla
strategier inom det personalpolitiska området. Gällivare ska upplevas som en företagsvänlig kommun och ska säkra marktillgången samt god planering för flerfunktionella
lösningar. Lokalytorna ska anpassas i kommunen som helhet och internhyressystemet
ska utvecklas.
Birgitta Larsson informerade även att kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga
nämnder och vid varje sammanträde har man en uppföljning av ekonomin, månatliga
rapporter samt ärendeuppföljning.
Kommunstyrelsen har viktiga utvecklingsområden. Det är bl a att skapa ett attraktivt
samhälle för alla (genom de politiska målen). Verka för att ett jämställdhetsperspektiv
införlivas i alla verksamhetsområden. Ökad samverkan inom länet, regionen samt
närliggande kommuner för att bibehålla den kommunala servicen. En aktiv mark- och
bostadspolitik för ett varierat utbud av bostäder och attraktiva boendemiljöer samt ett
långsiktigt arbete med miljö- och folkhälsa. Vara en attraktiv arbetsgivare genom att
utveckla strategier inom det personalpolitiska området och kontinuerligt arbeta för att
säkra framtida kompetens- och personalförsörjning.
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Lennart Johansson kommunchef informerar om Kommunstyrelsens organisation, Under
kommunstyrelsen finns det två förvaltningar, kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen.
I nuläget ställer samhällsomvandlingen stora krav på samhällsplanering och samhällsbyggnad. Samhällsomvandlingen medför även nya möjligheter. Idag är det ett ökat antal
personer som lämnar arbetsmarknaden pga pensioner än det kommer in vilket innebär
att det blir ökad konkurrens om arbetskraften. Demografiska förändringar som att vi blir
allt äldre, påverkar främst socialnämnden.
Kommunledningskontorets utvecklingsområden är att utveckla och etablera länsövergripande samarbete för e-tjänster. Många funktioner är likartade i alla kommunerna.
Idag finns en e-nämnd med Luleå som värd.
Konkreta åtgärder i alla verksamheters handlingsplaner utifrån målen i folkhälsopolitiska planen och drogpolitiska planen ska göras. Kommunen ska även utveckla forum för medborgardialog. Ett seminarium har varit där frågan har diskuterats. Medborgar-dialogen är ett politiskt forum. Ett annat utvecklingsområdet är att öka tillgängligheten för funktionsnedsatta på kommunens webbplats.
Det ska tas fram en strategi för Gällivare som ledande vinterort. Kommunstyrelsen
stödjer vinteraktiviteter främst när man äskar pengar via bygdemedel. SEGLAB som
tidigare hade fokus på världscupen, utvecklar nu även andra arrangemang och projekt
främst för vintersporter. Vid nybyggnad ska man planera för flerfunktionella anläggningar.
Gällivare kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och möjlighet ska finnas för
anställda att kunna göra karriär genom att byta arbetsplats mellan förvaltningarna. Ta
fram en plan för intern rörlighet och karriärutveckling. En medarbetarenkät är gjord och
konkreta åtgärder i alla verksamheters handlingsprogram ska tas fram kopplade till
enkätens resultat.
Samhällsbyggnadsförvaltningen utvecklingsområden är att arbeta med att ta fram utvecklingsplan för Centrum och programarbete för verksamhetslokaler vilket ska vara
klart och tas upp till kommunfullmäktige i augusti 2014. En struktur för exploateringsavtalens utformning och innehåll samt framtagande av en markförsörjningsplan och en
tidsplan för detaljplanehandläggning av aktuella markområden i kommunen.
Informationen pågår kl. 13.45 – 15.10.
Beslutsunderlag
1. Verksamhetsplan 2014-2016.
2. Powerpoint presentation.
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§6
Delgivningar
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna.
Bakgrund
Delgivningar
1.
KS 2012:138
100
Kammarrätten i Sundsvall har den 20 december 2013 meddelat dom i mål nr 3007-12
gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen, samarbetsavtalet med LKAB.
2.
KS 2013:662
111
Norrbottens Sjukvårdsparti Gällivare har den 15 december 2013 vid styrelsemöte
beslutat utse Margareta Henricsson till insynspolitiker/gruppledare för år 2014.
3.
KS 2013:473
110
Länsstyrelsen Norrbotten har den 29 november 2013 meddelat beslut om ändrad
valdistriktsindelning i Gällivare kommun.
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KS/2013:645 -293
§7
Interpellation av Stig Eriksson (v) - Rivning Forsgårdsvillorna
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas och interpellationen besvaras vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.
Bakgrund
Stig Eriksson (v) har inkommit med en interpellation angående rivningen av Forsgårdsvillorna.
Beslutsunderlag
1. Interpellation.
Interpellationsförfrågan
Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om interpellationen får ställas.
Kommunfullmäktige bifaller att interpellationen får ställas. Interpellationen besvaras
vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.
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§8
Motioner
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att motionen om Svenska kollektivavtal får beredas samt
att överlämna redovisade motioner till kommunstyrelsen för handläggning.
Reservation
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Följande motioner har inkommit:
Motion av Tomas Nilsson (s) och Ulf Normark (s) – Boulebana. KS 2014:62/828.
Motion av Tomas Nilsson (s) och Ulf Normark (s) – Svenska kollektivavtal.
KS 2014:61/021.
Motion av Johannes Sundelin (s) – Skate Rullbana. KS 2014:60/828.
Motion av Lena Lindberg (s) och Johannes Sundelin (s) – Kvalitetssäkring av byggprogrammet på Välkommaskolan. KS 2014:59/612.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar
att motionen om kollektivavtalet inte ska beredas då den bryter mot svensk lag.
Ulf Normark (s) yrkar med instämmande av Bror Wennström (skp), Stig Eriksson (v)
att godkänna att motionen om Svenska kollektivavtal får beredas samt
att överlämna redovisade motioner till kommunstyrelsen för handläggning.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Ulf Normark m fl förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Ulf Normark m fl förslag.
|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|
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KS/2013:616 -102
§9
Fyllnadsval av ledamot i gymnasienämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Johannes Sundelin (s) till ordinarie ledamot i gymnasienämnden.
Bakgrund
Val till ordinarie ledamot i gymnasienämnden efter Lena Lindberg (s) upptas till
behandling.
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2013 § 176 att ärendet tas upp vi nästa
kommunfullmäktiges sammanträde.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar
att Johannes Sundelin (s) utses till ordinarie ledamot i gymnasienämnden.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
Birgitta Larssons förslag.

|
|

|
|

|
|
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KS/2014:67 -102
§ 10
Entledigande av ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Joakim Larsson (s) från 2013-09-16 som ersättare i barn-, utbildning- och
kulturnämnden.
Bakgrund
Enligt huvudregeln i Kommunallagen (KL) 4 kap. 8 § upphör ett uppdrag genast om en
förtroendevald upphör att vara valbar. Det föreligger en skyldighet på den förtroendevalda att själv anmäla detta. Obehörigheten inträder dock automatiskt.
Joakim Larsson (s) har ej sagt upp sig från uppdraget, men är folkbokförd i en annan
kommun från 2013-09-16.
Förslag till beslut
att entlediga Joakim Larsson (s) från 2013-09-16 som ersättare i barn-, utbildning- och
kulturnämnden.

|
|

|
|

|
|
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KS/2014:68 -102
§ 11
Fyllnadsval av ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Erik Johansson (s) till ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Bakgrund
Föreligger val av ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden efter Joakim Larsson
(s).
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar
att Erik Johansson (s) utses till ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
Birgitta Larssons förslag.
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M

N
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Wahlström, Anna Maria
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Josefsson, Ingrid

M
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Nilsson, Fredrik

M

F

Ringvall, Benny

M
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Nyström, Tommy

S

F

Nilsson, Tomas

S

F
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S

N

Larsson, Birgitta

S

N

Axelsson, Roland

S

N

Poromaa, Rita

S

F

Johansson, Börje

S

F

Normark, Ulf

S

N

Vågman, Siv

S

N

Tina, Kent

S

N

Lindberg, Lena

S

N

Pohjanen, Margareta

S

N

Eriksson, Nina

S

F

Eriksson, Gunnel

S

N

Nirlén, Roland

S

N
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S

N

Sundelin, Johannes

S

N

Karlsson, Cora

S

F

Öqvist, Frank

S

N
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S
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Ledamöter
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F

Eriksson, Stig
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N

Wäppling, Jeanette

V

N

Taivalsaari, Karl-Erik

V

N

Dimitri, Iris

V

F

Lehtipalo, Henrik

V

N

Sundqvist-Apelqvist, Katinka

V

F

Kult, Terttu

V

F

Nyman, Dagmar

MP

N

Wennström, Bror
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N

Olofsson, Fredric
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N

Nordgren, Bernt
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N

Henricsson, Margareta
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N

Olsson, Lena
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F

3

GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2014-01-27
Ärenden: §§ 1 - 11

A = Avstår röst

Omröstningar
§
§
§
§
ja nej ja nej ja nej ja nej

Ersättare
Korzunowicz, Piotr
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F
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M

F
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M

T

Wessel, Rolf

M

F

Persson Sammelin, Clary

S

F

Ärlebrand, Steve

S

T

Norlin, Rose-Marie

S

F

Rantapää, Mats

S

T

Markström,Ulf

S

T

Eriksson, Eva

S

F

Sandvärn, Brittmari

S

F

Wennström, Ivan

S

F

Godolidis, Atanasios

S

T
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S

T

Lars Erik Johansson

S

T
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V

T
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V

T
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V

T
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V

F
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MP

F
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F
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