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KS/2014:65 -012
§ 37
Information från barn-, utbildning- och kulturnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad redovisning och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar barn-, utbildning- och kulturnämnden om sin
verksamhetsplan.
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2014 att ärendet tas upp till kommunfullmäktige den 7 april 2014.
Lena Lindberg ordförande och Annica Henriksson förvaltningschef informerar om
barn-, utbildning- och kulturnämndens verksamhetsområde.
Annica Henricsson informerar om nuläget där ny skolstruktur håller på att tas fram.
Arbete inför samhällsomvandlingen pågår, främst inom kulturområdet. Det finns behov
av nya förskoleavdelningar. Den nya förstärkta och specialiserade ledningsorganisationen inom förskola och skola har börjat ta form enligt skollagens krav på verksamheterna.
Lena Lindberg informerar om barn-, utbildning- och kulturnämndens vision att alla barn
och elever ska bli vinnare i sitt eget liv. Målen är att alla elever ska nå kunskapskraven,
alla elever ska lyckas i klassrummet samt alla elever ska vara inkluderade.
Gällivare kommun ska erbjuda alla barn och elever en trygg och bra förskola/skola för
att de ska kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar. Nämnden ska säkerställa att
alla barn och elever får en ökad kunskapsutveckling, främja samnyttjande av
kommunens resurser och en långsiktig planering.
Barn-, utbildning- och kulturnämnden ska ha en god ekonomisk hushållning som skapar
utrymme för utveckling, resurserna styrs av elevtalen. Alla lärare ska vara behöriga och
det ska säkerställa den framtida kompetensförsörjningen. Budgeten ska vara i balans.
Nämnden jobbar för en bättre ekonomiskt kontroll och ett systematiskt arbete.
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Annica Henricsson informerade att en skolstrukturutredning gällande förskolan,
grundskolan och särskolan är uppstartad. Det är Elisabeth Zakrisson som har fått
uppdraget. Utredningen måste även ta hänsyn till samhällsomvandlingen. Behov finns
av nya förskoleavdelningar i Gällivare på grund av ökat barnantal. Det behövs även
moderna lärverktyg för att klara kunskapskraven.
Förvaltningen arbetar inom fyra områden med systematiskt arbete. Utveckling av det
systematiska kvalitetsarbetet (SKA) inom förskola och skola och kvalitativt ungdomsarbete pågår. Utveckling av kulturaktiviteter inom kommunen samt fortsatt arbete med
samhällsomvandlingen och strukturförändringar inom kultur-, förskola och skola pågår
också.
Skolinspektionen anser att man ska fortsätta den positiva utveckling som är påbörjad
och fortsätta på den inslagna vägen. Verksamheten vid förskolor och fritids drivs enligt
nationella krav. Gällivare kommun satsar mer per elever än snittet i riket. Välutbildade
lärare, bra demokratiarbetet, systematiskt kvalitetsarbete. Det finns goda förutsättningar
att nå bra resultat. ”Ska” ska byggas nerifrån.
Förvaltningschefen redovisade även driftbudget, investeringsbudget och antal anställda.
Informationen pågår kl. 09.30 – 10.50.
Beslutsunderlag
1. Verksamhetsplan 2014-2016.
2. Powerpoint presentation.
3. Kommunfullmäktige 2014-03-03 § 13.
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KS/2014:65 -012
§ 38
Information från Gällivare Energi AB
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad redovisning och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar vice ordförande Siv Vågman och VD Theresa
Savonen, Gällivare Energi AB om sin verksamhetsplan 2014.
Bolagets verksamhet är att på affärsmässig grund bedriva energiverksamhet genom
produktion och handel av el och fjärrvärme, distribution av fjärrvärme samt annan därmed förenlig verksamhet.
Bolagets syfte är att främja Gällivare kommuns utveckling inom energiförsörjningsområdet. Bolaget ska bistå kommunen i det praktiska handhavandet av kommunens
krafttillgångar och i fråga om energiförsörjningen i kommunen.
VD redovisade nuläget där fjärrvärmeunderlagt inom kommunen har ökat för varje år
sedan starten och bolaget har idag 288 större kunder och 1 580 villor. Fjärrvärmenätet är
i stort färdigutbyggt och satsningar görs i huvudsak på förtätningar inom befintligt nät.
De utbyggnationer som görs är i samband med samhällsomvandlingen och tillkommande nya industriområden samt bostadsområden.
Driftoptimering pågår löpande både på distributions- och produktionssidan. Samhällsomvandlingen påverkar bolaget genom att 20 % av fjärrvärmelasten försvinner och
utredningar pågår för att säkra bästa ersättningsalternativ.
Det kommer att ske en förtätning under 2014 av fjärrvärmenätet där det är lönsamt.
Samhällsomvandlingen innebär utredningar av möjliga utbyggnationer till nya industrisamt bostadsområden. Uppföljning av ny teknik inom fjärrvärme samt utredning av ny
taxekonstruktion för att möta det nya värmebehovet inom befintlig och ny bebyggelse.
Inom samhällsomvandlingsarbetet med LKAB är avsikten att under 2014 teckna ett
avtal med LKAB. Där ska det framgå hur samhällsomvandlingens påverkan på
Gällivare Energi AB ska regleras.
Resultatet i lagd budget är negativ, det som kommer att påverka intäkterna positivt är
|
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tilldelning av utsläppsrätter motsvarande 200 000 kr. I övrigt finns det osäkerheter i
uppskattad försäljning, marknadspriser, räntor och vädret vilket påverkar resultatet.
Det finns en investeringsram på totalt 18,5 Mkr som är beslutad och fördelningen inom
det beror på utvecklingen bland annat inom samhällsomvandlingen.
Det arbetar 26 personer i bolaget 7 kvinnor 19 män. En stor del av personalen är
skiftgående maskinister i det nya kraftvärmeverket.
Informationen pågår kl. 10.50 – 11.10.
Beslutsunderlag
1. Verksamhetsplan 2014.
2. Powerpoint presentation.
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KS/2014:65 -012
§ 39
Information från TOP bostäder AB
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad redovisning och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar TOP bostäder AB om sin verksamhetsplan 2014.
Ordförande Berne Sehlberg och VD Märit Palo informerar om TOP bostäder ABs
verksamhet.
TOP bostäders verksamhet vänder sig främst till befintliga hyresgäster samt andra
kommuninvånare och inflyttare som behöver ett attraktivt boende. Bolaget vill tillhandahålla goda bostäder i välskötta fastigheter och bostadsområden. Samverkan med
kommunen ska ske för att motverka segregation och utveckla god gemenskap och
trygghet i de olika bostadsområdena. Bolaget medverkar till att god service finns i
bostadsområdena och informerar om och verkar för en ökad källsortering av avfall.
Bolaget har som mål för sin verksamhet att inom Gällivare kommun förvärva, avyttra,
bebygga, äga och förvalta fastigheter med bostäder eller kommunala verksamhetslokaler.
TOP bostäder AB inväntar nu en ny bolagsordning med bl a höjning av aktiekapitalet
genom nyemission och kommunfullmäktiges yttrande angående försäljning av fastigheter i Malmberget samt beslut ang försäljning av Lövberga.
Bolaget planerar för nyproduktion av ett punkthus på kv Dansaren 22 – 23 med ca 25
lägenheter. Ägarens beslut/yttrande krävs för försäljningar av fastigheter för att bolaget
ska få ekonomiska muskler för mer omfattande åtgärder vad gäller planlagt underhåll
och viss nyproduktion. Bolaget vill i samråd med ägaren få fram mark för viss nyproduktion samt genom försäljningar få mer ekonomiska resurser till nyproduktion och
utökade resurser till planlagt underhåll. Genom användande av ny teknik förbättra
förvaltningen av bolagets fastigheter, för ökad servicegrad och minskade kostnader.
Idag fördelas 25 % till jobbförturer. Det är viktig att få in kompetens i kommunen.
Vakanstalet ska ligga under 2 %. Förra året var vakanstalet 0,61 %.
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Det finns 5 000 personer i bostadskön. De som står i kö är boenden, barn, personer från
andra orter samt förturer. Idag lämnas förturer för medicinska och sociala skäl, jobbförturer och vanlig kö. Fördelning är ca 25 % för varje kategori.
Informationen pågår kl. 11.10 – 12.15.
Beslutsunderlag
1. Powerpoint presentation.
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KS/2014:65 -012
§ 40
Information från Matlaget i Gällivare AB
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad redovisning och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar Matlaget i Gällivare AB om sin verksamhetsplan
2014.
Rose-Marie Norlin ordförande i Matlaget i Gällivare AB informerar om sitt första besök
på Matlaget som ordförande. Matlaget firar 20–års jubileum och har deltagit på Dundret
runt och serverat 800 portioner mat.
Ann-Chatrine Haglund VD för Matlaget i Gällivare AB informerar om bolagets verksamhet.
Matlaget ägs till 40 % av Norrbottens Läns Landsting och 60 % av Gällivare kommun.
Från landstinget är det tjänstemän i styrelsen och från Gällivare kommun är det
politiker.
Bolaget producerar och distribuerar måltidslösningar till kontraktsknutna kunder. Idag
finns tre kontraktsknutna kunder, socialförvaltningen i Gällivare, Norrbottens läns
landsting och Gällivare skolrestauranger. Matlevereras till 80 st. mottagningsadresser
och ca 3 500 – 9 000 portioner per leveransdag.
Matlaget distribuerar ut mat via Poståkeriet som bolaget har ett tvåårigt avtal med. Det
finns möjlighet till förlängning av avtalet ett år. ISS distribuerar mat i huset (Gällivare
lasarett). Matlaget levererar hela måltidslösningar och näringsberäkningar görs på måltiderna.
Bolaget vill utveckla ett hållbart och hanterbart produktionsalternativ som motsvarar de
krav som finns på en skonsam miljöpåverkan och ett hållbart samhälle där det finns
plats för alla. Idag arbetar bolaget med 1 300 recept som förnyas och ändras. 17,6 % av
varorna är ekologiska. Uppföljningsprogram 17,6 %. Kolonialprodukter handlas mest
och där ligger de ekologiska på 23 %. I ramen för närproducerat är det 26 %. Planen på
sikt är att öka både närproducerat och ekologiskt. Matlaget upphandlar livsmedel via
Gällivare kommuns inköpsenheten.
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Om en större förändring ska göras i matproduktionen/distributionen, förutsätts att det
planeras och görs nu i samband med hela stadsomvandlingen. Det kan vara att göra
mindre produktionskök istället för mottagningskök i samband med nyproduktion av
skolor och boende. Bolaget står inför flera frågeställningar och beslut i framtiden
angående verksamhetens drift. Kunskap finns och bör tillvaratas och utvecklas för en
enad verksamhetsplan för produktion och nivå i kommunen.
Affärsidén bygger helt på självkostnadsprincipen. Alla intäkter i budget kommer från
det antalet förhandsbeställda portioner under budgetåret. Idag arbetar 26 personer på
24,5 tjänster.
Informationen pågår kl. 15.00 – 16.10.
Beslutsunderlag
1. Verksamhetsplan 2014.
2. Powerpoint presentation.
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KS/2014:278 -100
§ 41
Information av Lagen om nationella minoriteter och minoriteters språk (SFS
2009:724)
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar Ylva Sarri angående Lagen om nationella
minoriteter och minoriteters språk (SFS 2009:724.)
Gällivare och Kiruna är de enda förvaltningskommunerna som har tre minoritetspråk,
samiska, meänkieli och finska.
Fem nationella minoriteterna finns som är fastställda av FN. Samer, sverigefinnar,
tornedalingar, romer och judar har funnits i Sverige under mycket lång tid. Deras språk
och kulturer är en del av det svenska samhället och vårt gemensamma kulturarv. Idag
finns inga förvaltningskommuner för romer och judar i Sverige.
Regeringens målsättning med minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella
minoriteterna, att stärka deras möjligheter till inflytande och att stödja de historiska
minoritetsspråken så att de hålls levande.
Med de allmänna anses det som utförs av staten, kommun och landsting. Det allmänna
ska när det så behövs informera minoriteterna om vad de har rätt till oavsett om det är
ex vis barnomsorg eller äldrevård.
På www.minoritet.se, finns mer information.
Informationen pågår kl. 13.15 – 14.00.
Beslutsunderlag
1. Lagen om nationella minoriteter och minoriteters språk (SFS 2009:724).
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KS/2014:15 -007
§ 42
Information från revisorerna
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Föreligger ingen information vid dagens sammanträde.
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KS/2014:16 -100
§ 43
Information angående samhällsomvandlingen
Kommunfullmäktige beslutar
att tacka för lämnad information och lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Som stående ärende vid kommunfullmäktiges sammanträden informerar kommunchefen
om det aktuella läget gällande samhällsomvandlingen.
Kommunchefen informerar om;
- Ersättning för verksamhetslokaler, ärendet ev upp i juni på ett extra kommunfullmäktige sammanträde.
- Nya äldreboendet Kommunalhemmet 1, är under upphandling och byggandet ska
starta till sommaren, medelsanvisning måste ske i maj.
- Flexibostäder.
- Bildande av bolag till hösten LKAB, Sparbanken och Gällivare kommun.
- Arcadenfastigheten.
- Kvarteret Spoven.
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KS/2014:149 -041
§ 44
Budgetdirektiv och budgetregler
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla budgetdirektiv och budgetregler 2015-2017.
Ajournering kl. 14.50 – 16.10.
Ajournering kl. 16.25 – 16.35.
Reservation
Lars Alriksson (m), Monica Nordvall Hedström (m), Eva Alriksson (m), Benny
Ringvall (m), Rolf Wessel (m), Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Föreligger förslag på budgetdirektiv 2015-2017 gällande kommunens målsättningar
2014-2016, prioriteringar under perioden 2015-2017, ekonomiska förutsättningar,
kostnad- och intäktsstruktur, finansiering av verksamheten och direktiv för nämnder och
styrelser samt förslag till budgetregler för Gällivare kommun 2015-2017.
Kommunstyrelsen beslutade 17 mars 2014 § 48 att ärendet tas upp för beslut i kommunstyrelsen den 24 mars 2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla budgetdirektiv och budgetregler 2015-2017.
Beslutsunderlag
1. Budgetdirektiv och budgetregler 2015-2017.
2. Kommunstyrelsen 2014-03-24 § 74.
Yrkande
Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s), Tommy Nyström
(s) och Margareta Henricsson (ns)
att bifalla budgetdirektiv och budgetregler 2015-2017.
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Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (skp)
att återgå till den budgetprocess kommunen använde innan kommunen införde
balanserade styrkort,
att påbörja nollbasbudgetering,
att bifalla budgetdirektiv och budgetregler 2015-2017.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäppling m fl förslag mot Lars Alriksson m fl förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Jeanette Wäppling m fl förslag.
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KS/2013:559 -041
§ 45
Ansvarsfrihet för år 2013
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna revisionsberättelsen för år 2013,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja kommunstyrelsen, samt de enskilda
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja socialnämnden, samt de enskilda
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja miljö- och byggnämnden, samt de
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja barn-, utbildning- och kulturnämnden,
samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja service- och tekniknämnden, samt de
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja överförmyndarnämnden, samt de
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja Gällivare Energi AB, samt de enskilda
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja Matlaget i Gällivare AB, samt de
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja TOP bostäder AB, samt de enskilda
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet.
Notering
Vid beslutspunkt för socialnämnden, service- och tekniknämnden samt TOP bostäder
AB innehar Lena Lindberg (s) ordförandeskapet.
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Jäv
Vid beslutspunkten för kommunstyrelsen anmäler följande ledamöter jäv och deltar ej
vid beslut: Tommy Nyström (s), Birgitta Larsson (s), Roland Axelsson (s), Maria Åhlén
(s), Jeanette Wäppling (v), Lars Alriksson (m), Margareta Henricsson (ns), Frank Öqvist
(s), Katinka Sundqvist-Apelqvist (v), Fredric Olofsson (skp), Johannes Sundelin (s),
Gunnel Eriksson (s), Karl-Erik Taivalsaari (v) och Monica Nordvall Hedström (m).
Vid beslutspunkten för socialnämnden anmäler följande ledamöter jäv och deltar ej vid
beslut: Roland Nirlén (s), Gunnel Eriksson (s), Lena Israelsson (s), Rose-Marie Norlin
(s) och Dagmar Nyman (mp).
Vid beslutspunkten för miljö- och byggnämnden anmäler följande ledamöter jäv och
deltar ej vid beslut: Ulf Normark (s), Ulf Markström (s) och Ann-Christin Lehtipalo (v)
Janete Henrikson (v).
Vid beslutspunkten för barn-, utbildning- och kulturnämnden anmäler följande ledamöter jäv och deltar ej vid beslut: Lena Lindberg (s), Johannes Sundelin (s), Monica
Nordvall- Hedström (m), Karl-Erik Taivalsaari (v), Rose-Marie Norlin (s) och Eva
Alriksson (m), Nina Eriksson (s) och Börje Johansson (s).
Vid beslutspunkten för service- och tekniknämnden anmäler följande ledamöter jäv och
deltar ej vid beslut: Mats Rantapää (s), Frank Öqvist (s), Lena Israelsson (s), Benny
Ringvall (m), Ulf Markström (s), Britt-Marie Sandvärn (s) och Ann-Christin Lehtipalo
(v), Henrik Lehtipalo (v) och Janete Henriksson (v).
Vid beslutspunkten för överförmyndarnämnden anmäler följande ledamöter jäv och
deltar ej vid beslut: Katinka Apelqvist-Sundqvist (v).
Vid beslutspunkten för Gällivare Energi AB anmäler följande ledamöter jäv och deltar
ej vid beslut: Siv Vågman (s), Henrik Lehtipalo (v), Lars Alriksson (m), Ulf Markström
(s) och Benny Ringvall (m).
Vid beslutspunkten för Matlaget i Gällivare AB anmäler följande ledamöter jäv och
deltar ej vid beslut: Rose-Marie Norlin (s).
Vid beslutspunkten för TOP bostäder AB anmäler följande ledamöter jäv och deltar ej
vid beslut: Berne Sehlberg (s), Frank Öqvist (s) Lena Israelsson (s) och Eva Alriksson
(m).
Bakgrund
Fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelser och
nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag.
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Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller verksamheten. De ansvarar
också för att det finns tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning samt att pröva
om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och
god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövande. Revisorerna har i sina prioriteringar av granskningsinsatser utgått från
en bedömning av väsentlighet och risk samt omsatt prioriteringarna i en revisionsplan
för året.
Revisorerna bedömer;
 att styrelser och nämnder i Gällivare kommun i stort har bedrivit verksamheten
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
 att styrelsernas och nämndernas interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig
även om vår granskning visar att den interna kontrollen kan förbättras i olika
avseenden
 att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
 att resultatet i årsredovisningen i huvudsak är förenligt med de mål fullmäktige
har beslutat om
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Revisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2013 godkänns.
Beslutsunderlag
1. Revisionsberättelse för år 2013.
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KS/2013:559 -041
§ 46
Gällivare kommuns årsredovisning
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Gällivare Kommuns årsredovisning för år 2013,
att besluta att ur rörelsekapitalet anvisa 5 323 000 kr, vilket är skillnaden mellan
beslutad kompletteringsbudgetering och kvarvarande saldo inom 2013 års investeringsbudget, till projektkonto 8990 Investeringsreserv i 2014 års budget,
att avsätta 25 000 000 kr av årets resultat till resultatutjämningsreserv.
Ajournering kl. 17.20 – 17.30.
Ajournering kl. 17.55 – 18.00.
Reservation
Lars Alriksson (m), Monica Nordvall Hedström (m), Eva Alriksson (m), Benny
Ringvall (m) och Rolf Wessel (m) reserverar sig mot beslutet att ärendet ska avgöras
idag.
Margareta Henriksson (ns), Bernt Nordgren (ns), Bror Wennström (skp), Fredric
Olofsson (skp), Lars Alriksson (m), Monica Nordvall Hedström (m), Eva Alriksson (m),
Benny Ringvall (m) och Rolf Wessel (m) deltar inte i beslutet gällande barn-,
utbildning- och kulturnämndens årsredovisning.
Protokollsanteckning
Margareta Henricsson (ns), Bernt Nordgren (ns), Bror Wennström (skp) och Fredric
Olofsson (skp) vill föra följande till protokollet:
Norrbottens Sjukvårdsparti och Sveriges Kommunistiska parti deltar inte i beslutet
beträffande barn-, utbildning- och kulturnämndens verksamhetsberättelse pga felaktigt
beslutsunderlag som varit känt tidigt på morgonen men inte delgetts kommunfullmäktiges ledamöter.
Jeanette Wäppling (v), Karl-Erik Taivalsaari (v), Katinka S Apelqvist (v), Henrik
Lehtipalo (v), Ann-Christin Lehtipalo (v), Janete Henriksson (v) och Dagmar Nyman
(mp) vill föra följande till protokollet:
Då det enligt kommunchefen verkar vara ett handhavandefel gällande att det kommit fel
handlingar angående verksamhetsberättelsen från barn-, utbildning- och kulturnämnden
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samt att årsredovisningen skall vara inlämnad senast 15 april 2014. Ledamöterna har
även fått möjlighet att läsa igenom de rätta handlingarna i efterhand under ajournering
därför ställer vi oss bakom detta. Undertecknade anser att det är av största vikt att
kommunfullmäktige får veta om det har blivit något fel i handlingarna, så snart det
framkommer vilket det är osäkert att det har gjorts under dagens sammanträde. Detta är
i så fall mycket allvarligt.
Bakgrund
Kommunledningskontoret har sammanställt kommunens räkenskaper mm för 2013 i en
årsredovisning. I denna redovisning finns också förslag på överföring av över- och
underskott till 2014 års driftbudget samt förslag till kompletteringsbudgetering av
pågående investeringsobjekt till 2014 års budget.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till överföring av överskott samt kompletteringsbudgetering av ej påbörjade/avslutade investeringsobjekt påverkar 2014 års resultat-, finansierings- och
balansbudget med motsvarande belopp.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga specifikt kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Gällivare Kommuns årsredovisning för år 2013,
att besluta att ur rörelsekapitalet anvisa 5 323 000 kr, vilket är skillnaden mellan
beslutad kompletteringsbudgetering och kvarvarande saldo inom 2013 års investeringsbudget, till projektkonto 8990 Investeringsreserv i 2014 års budget,
att avsätta 25 000 000 kr av årets resultat till resultatutjämningsreserv.
Beslutsunderlag
1. Upprättat förslag till årsredovisning för Gällivare Kommun 2013.
2. Kommunstyrelsen 2014-03-17 § 47.
3. Pwc, granskning av årsredovisning 2013.
Yrkande 1
Eva Alriksson (m) yrkar att ärendet skall återremitteras.
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Propositionsordning 1
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.
Yrkande 2
Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Mats Rantapää (s), Johannes Sundelin
(s) och Dagmar Nyman (mp)
att godkänna Gällivare Kommuns årsredovisning för år 2013,
att besluta att ur rörelsekapitalet anvisa 5 323 000 kr, vilket är skillnaden mellan
beslutad kompletteringsbudgetering och kvarvarande saldo inom 2013 års investeringsbudget, till projektkonto 8990 Investeringsreserv i 2014 års budget,
att avsätta 25 000 000 kr av årets resultat till resultatutjämningsreserv.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäppling m fl förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet
med Jeanette Wäppling m fl förslag.
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KS/2014:87 -291
§ 47
Projektering Maria Förskola kök
Kommunfullmäktige beslutar
att investeringen i Maria förskolas kök inarbetas i budgetprocessen.
Bakgrund
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2013-06-18 § 94 tog ett beslut om att bevilja
600 000 kr till projektering av kök på Tallbackaskolan och Maria förskola. De brister
som tas upp i 6.6a anmälningen är följande avseende brister i arbetsmiljön.
1.
Bullerproblem
2.
Krav på separat diskutrymme
3.
Arbetsredskap
4.
Vattensamlingar
5.
Tung avfallshantering
6.
Påfrestande arbetsställningar – små ytor i köket
Kommunstyrelsen beslutade 10 mars 2014 § 41 att återremittera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 17 mars 2014 att service- och tekniknämnden och barn-,
utbildning- och kulturnämnden tar fram ett underlag utifrån diskussion med kommunstyrelsen.
Ekonomiska konsekvenser
Med det kostnadsläge som är i Gällivare kan vi inte säga vad den faktiska kostnaden
kommer att bli, detta är en uppskattning från vår sida. Nedan ser ni preliminär kalkyl för
de olika alternativen.
Alternativ 1: 5 600 000kr.
Alternativ 2: 4 800 000kr.
Alternativ 3: 6 800 000kr.
Yttranden
Projektgruppen som arbetat med alternativen består av: Projektledare, förskolechef,
kostchef samt förvaltningschef.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Alternativ 1: Mindre lekyta utomhus. Måltider måste ske i annan byggnad under
byggtid (ca 6mån) Av och påklädning av 90 barn krävs vid varje måltid.
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Alternativ 2: Säkrare lekyta utomhus. Måltider kan ske under byggtid utom 1-2 v. då
flytt sker.
Alternativ 3: Alt 2 + Matsalsalternativ som möjliggör bufféservering (Pedagogiskt)
samt att de slipper äta på avdelningarna, rationellare matservering. Det frigör även ytor
för lek inomhus.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att investeringen i Maria förskolas kök inarbetas i budgetprocessen.
Beslutsunderlag
1. Alternativ 1.
2. Alternativ 2.
3. Alternativ 3.
4. Inspektionsmeddelande arbetsmiljöverket.
5. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2014-01-14 § 10.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 § 23.
7. Kommunstyrelsen 2014-02-17 § 32.
8. Handlingsplan 2014-03-11.
9. Kommunstyrelsen 2014-03-24 § 69.
Yrkande
Fredric Olofsson (skp) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v)
att investeringen i Maria förskolas kök inarbetas i budgetprocessen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Fredric Olofsson m fl förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet
med Fredric Olofsson m fl förslag.
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KS/2014:86 -291
§ 48
Projektering Tallbackaskolans kök
Kommunfullmäktige beslutar
att investeringen i Tallbackaskolans kök inarbetas i budgetprocessen.
Bakgrund
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2013-06-18 § 94 tog ett beslut om att bevilja
600 000 kr till projektering av kök på Tallbackaskolan och Maria förskola. Detta för att
åtgärda 6.6a anmälningar som kommit in p.g.a. bristande arbetsmiljö.
1.
Bullerproblem
2.
Driftstörningar med lyfthjälpmedel
3.
Påfrestande arbetsställningar – små ytor i köket
Kommunstyrelsen beslutade 17 februari 2014 § 33 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsens sammanträde 17 mars 2014 att service- och tekniknämnden och
barn-, utbildning- och kulturnämnden tar fram ett underlag utifrån diskussion med
kommunstyrelsen.
Ekonomiska konsekvenser
Med det kostnadsläge som är i Gällivare kan vi inte säga vad den faktiska kostnaden
kommer att bli, detta är en uppskattning från vår sida. Nedan ser ni preliminär kalkyl för
de olika alternativen.
Alternativ 1: 6 700 000kr.
Alternativ 2: 9 000 000kr.
Yttranden
Projektgruppen som arbetat med alternativen består av: Projektledare, rektor, kostchef
samt förvaltningschef.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Alternativ 1: Förbättrar inte barnens situation.
Alternativ 2: Förbättrar barnens skolmiljö.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att investeringen i Tallbackaskolans kök inarbetas i budgetprocessen.
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Beslutsunderlag
1. Alternativ 1.
2. Alternativ 2.
3. Inspektionsmeddelande arbetsmiljöverket.
4. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2014-01-14 § 9.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03 § 24.
6. Kommunstyrelsen 2014-02-17 § 33.
7. Handlingsplan 2014-03-11.
8. Kommunstyrelsen 2014-03-24 § 70.
Yrkande
Johannes Sundelin (s) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (m) och Jeanette
Wäppling (v)
att investeringen i Tallbackaskolans kök inarbetas i budgetprocessen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Johannes Sundelin m fl förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet
med Johannes Sundelin m fl förslag.
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KS/2013:598 -100
§ 49
Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården mm
Kommunfullmäktige beslutar
att i enlighet med rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting anta
överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och
sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska
industrin.
Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech utarbetat en ny gemensam överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården,
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Denna
ersätter tidigare överenskomna regler om samverkan som förbundet haft separat med
respektive branschorganisation. Den nya överenskommelsen föreslås gälla från och med
den 1 januari 2014.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade den 15 november 2013.
att godkänna överenskommelsen om samverkansregler mellan Sveriges Kommuner och
Landsting och Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech,
att rekommendera landsting, regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen, samt att informera landsting, regioner och kommuner om den träffade överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården,
läkemedels-industrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.
De viktigaste förändringarna i samverkansreglerna
Ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård och industri, bland annat avseende sjukvårds-huvudmannens ansvar för fortbildningen tydliggörs bland annat genom att den
ordning som idag råder att industrins möjlighet att finansiera femtio procent av medarbetarnas resor, kost och logi i samband med extern fortbildning eller konferens, utgår
från och med 2015. Under 2014 råder övergångsregler.
Fem övergripande principer som ska genomsyra samarbetet införs: Nyttoprincipen,
transparens-principen, proportionalitetsprincipen, måttfullhetsprincipen och
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dokumentationsprincipen.
Bland annat tydliggörs att regelverket även gäller högre befattningshavare i tjänstemannaorganisationen. Möjligheten för industrin att bjuda på en måttfull måltid i
samband med sammankomst tydliggörs. Tydligare regler införs runt industrins möjligheter och skyldigheter att erbjuda produkt- och serviceinformation, gällande sponsring
av sammankomster i industrins, vårdens och tredje parts regi samt runt marknadsundersökningar, upphandling och donationer.
Det åligger parterna i överenskommelsen att verka för att respektive organisations
medlemmar har väl fungerande egenåtgärdssystem för att upprätthålla en god följsamhet
till samverkansreglerna. Parterna är överens om att gemensamt följa upp regelverket en
gång per år i syfte att vid behov justera dem.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska för Gällivare kommun har gått igenom förslaget till
överenskommelse och bedömer att överenskommelsen inte kommer att få några direkta
konsekvenser för Gällivare kommun och kan därmed antas.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna på kommunal nivå är i dagsläget inte beräkningsbara
men kan eventuellt medföra ökade kostnader för resor och deltaganden i fortbildning.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga direkta konsekvenser för barn och ungdomar bedöms uppstå.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i enlighet med rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting anta
överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och
sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.
Beslutsunderlag
1. Förslag till beslut - Sveriges Kommuner och Landsting, Styrelsens beslut nr 7 –
Rekommendation avseende överenskommelse om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-10 § 41.
3. Kommunstyrelsen 2014-03-24 § 75.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 82 (100)
2014-04-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

KS/2010:728 -102
§ 50
Förtydligande av mandatperiod gällande Gällivare Energi AB
Kommunfullmäktige beslutar
att styrelsens mandatperiod gäller till och med bolagsstämman som sker 2015,
att förlänga mandatperioden för följande valda ledamöter, ersättare och revisorer och
revisorersättare för Gällivare Energi AB,
ordförande Steve Ärlebrand (s),
vice ordförande Siv Vågman (s),
ordinarie styrelseledamöter Mikael Alldén (s), Henrik Lehtipalo (v) och Lars Alriksson
(m),
styrelseersättare Ingegerd Hjerpe (s), Vivi Eriksson (s), Ulf Markström (s), Terttu Kult
(v) och Benny Ringvall (m) samt
revisor Sören Engelmark (s) och revisorersättare Sven-Erik Nilsson (v).
Bakgrund
I bolagsordningen som beslutades i kommunfullmäktige den 20 maj 2013 § 69 står det
bl a under § 8 Styrelse, att styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gällivare för tiden
från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val
till kommunfullmäktige.
Vid val den 13 december 2010 § 232 beslutade kommunfullmäktige om val till styrelsen
samt § 233 för val av revisor och ersättare för perioden 2011-04-11 – 2014-03-31, vilket
inte överensstämmer med bolagsordningen. För att fullmäktiges beslut om val av
bolagsstyrelseledamöter m.fl. ska harmoniera med bolagsordningen för bolaget måste
beslutet om val av ledamöter, ersättare, lekmannarevisorer och ersättare justeras så att
det klargörs att mandatperioden löper till och med bolagsstämman som sker 2015.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att styrelsens mandatperiod gäller till och med bolagsstämman som sker 2015,
att förlänga mandatperioden för följande valda ledamöter, ersättare och revisorer och
revisorersättare för Gällivare Energi AB,
ordförande Steve Ärlebrand (s),
vice ordförande Siv Vågman (s),
ordinarie styrelseledamöter Mikael Alldén (s), Henrik Lehtipalo (v) och Lars Alriksson
(m),
styrelseersättare Ingegerd Hjerpe (s), Vivi Eriksson (s), Ulf Markström (s), Terttu Kult
(v) och Benny Ringvall (m) samt
revisor Sören Engelmark (s) och revisorersättare Sven-Erik Nilsson (v).
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige 2010-12-13 § 232.
2. Kommunfullmäktige 2010-12-13 § 233.
3. Kommunstyrelsen 2014-03-24 § 71.
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KS/2010:726 -102
§ 51
Förtydligande av mandatperiod gällande TOP bostäder AB
Kommunfullmäktige beslutar
att styrelsens mandatperiod gäller till och med bolagsstämman som sker 2015,
att förlänga mandatperioden för följande valda ledamöter, ersättare och revisorer och
revisorersättare för TOP bostäder AB,
ordförande Berne Sehlberg (s),
vice ordförande Frank Öqvist (s),
ordinarie styrelseledamöter Eva Eriksson (s), Ove Haarala (v) och Piotr Korzunowicz
(m),
styrelseersättare Mikael Alldén (s), Lena Israelsson (s), Tony Normark (s), Iris Dimitri
(v) och Eva Alriksson (m) samt
revisor Sören Engelmark (s) och revisorersättare Ann-Mari Falk (s).
Bakgrund
I bolagsordningen för TOP bostäder AB som beslutades i kommunfullmäktige den 20
maj 2013 § 69 står det bl a under § 8 Styrelse, att styrelsen utses av kommunfullmäktige
i Gällivare för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till
kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter
nästa val till kommunfullmäktige.
Vid val den 13 december 2010 § 230 beslutade kommunfullmäktige om val till styrelsen
samt § 231 för val av revisor och ersättare för perioden 2011-04-11 – 2014-03-31, vilket
inte överensstämmer med bolagsordningen. För att fullmäktiges beslut om val av
bolagsstyrelseledamöter m.fl. ska harmoniera med bolagsordningen för bolaget måste
beslutet om val av ledamöter, ersättare, lekmannarevisorer och ersättare justeras så att
det klargörs att mandatperioden löper till och med bolagsstämman som sker 2015.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 85 (100)
2014-04-07
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att styrelsens mandatperiod gäller till och med bolagsstämman som sker 2015,
att förlänga mandatperioden för följande valda ledamöter, ersättare och revisorer och
revisorersättare för TOP bostäder AB,
ordförande Berne Sehlberg (s),
vice ordförande Frank Öqvist (s),
ordinarie styrelseledamöter Eva Eriksson (s), Ove Haarala (v) och Piotr Korzunowicz
(m),
styrelseersättare Mikael Alldén (s), Lena Israelsson (s), Tony Normark (s), Iris Dimitri
(v) och Eva Alriksson (m) samt
revisor Sören Engelmark (s) och revisorersättare Ann-Mari Falk (s).
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige 2010-12-13 § 230.
2. Kommunfullmäktige 2010-12-13 § 231.
3. Kommunfullmäktige 2012-10-15 § 116.
4. Kommunstyrelsen 2014-03-24 § 72.
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KS/2010:724 -102
§ 52
Förtydligande av mandatperiod gällande Matlaget i Gällivare AB
Kommunfullmäktige beslutar
att styrelsens mandatperiod gäller till och med bolagsstämman som sker 2015,
att förlänga mandatperioden för följande valda ledamöter, ersättare och revisorer och
revisorersättare för Matlaget i Gällivare AB,
ordförande Rose-Marie Norlin (s),
vice ordförande Birgitta Heldeskog (s),
ordinarie styrelseledamöter Ove Haarala (v),
styrelseersättare Vivi Eriksson (s), Birgitta Gidblom (s), Gun Isaxon (skp) samt
revisor Sören Engelmark (s) och revisorersättare Ann-Mari Falk (s).
Bakgrund
I bolagsordningen för Matlaget i Gällivare AB som beslutades i kommunfullmäktige
den 20 maj 2013 § 69 står det bl a under § 8 Styrelse, att styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gällivare för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast
efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Vid val den 13 december 2010 § 228 beslutade kommunfullmäktige om val till styrelsen
samt § 229 för val av revisor och ersättare för perioden 2011-04-11 – 2014-03-31, vilket
inte överensstämmer med bolagsordningen. För att fullmäktiges beslut om val av
bolagsstyrelseledamöter m.fl. ska harmoniera med bolagsordningen för bolaget måste
beslutet om val av ledamöter, ersättare, lekmannarevisorer och ersättare justeras så att
det klargörs att mandatperioden löper till och med bolagsstämman som sker 2015.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att styrelsens mandatperiod gäller till och med bolagsstämman som sker 2015,
att förlänga mandatperioden för följande valda ledamöter, ersättare och revisorer och
revisorersättare för Matlaget i Gällivare AB,
ordförande Rose-Marie Norlin (s),
vice ordförande Birgitta Heldeskog (s),
ordinarie styrelseledamöter Ove Haarala (v),
styrelseersättare Vivi Eriksson (s), Birgitta Gidblom (s), Gun Isaxon (skp) samt
revisor Sören Engelmark (s) och revisorersättare Ann-Mari Falk (s).
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige 2010-12-13 § 228.
2. Kommunfullmäktige 2010-12-13 § 229.
3. Kommunfullmäktige 2011-04-11 § 24.
4. Kommunfullmäktige 2011-06-20 § 122.
5. Kommunfullmäktige 2013-03-13 § 40.
6. Kommunfullmäktige 2013-03-13 § 41.
7. Kommunfullmäktige 2013-03-13 § 42.
8. Kommunfullmäktige 2013-11-11 § 150.
9. Kommunstyrelsen 2014-03-24 § 73.
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KS/2014:134 -102
§ 53
Val av ersättare i Malmfältens Kraftverk AB
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna ärendet vakant.
Bakgrund
Val av ersättare i Malmfältens Kraftverk AB efter Margareta Pohjanen (s).
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar
att lämna ärendet vakant.
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/2014:242 -102
§ 54
Val av ersättare i barn-, utbildning- och kulturnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna ärendet vakant.
Bakgrund
Val av ersättare till barn-, utbildning- och kulturnämnden efter Rose-Marie Norlin (s).
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar
att lämna ärendet vakant.
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/2014:17 -101
§ 55
Delgivningar
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga delgivningslistan till handlingarna.
Bakgrund
Delgivningar
1.
KS 2014:244
435
Ekonomienheten har den 6 mars 2014 redovisat anslaget för budgetåret 2013 som uppgår till 20 000 kr, vilket anvisas ur rörelsekapitalet och budgeteras på verksamhet 3010
Fiskevårdsverksamhet med ansvar 120412.
2.
KS 2014:129
007
Gällivare kommuns revisorer har den 12 februari 2014 kommit med en granskningsrapport om IT-verksamheten.
3.
KS 2013:602
101
Gällivare kommuns revisorer har den 12 februari 2014 kommit med ett slutdokument
gällande styrelsens och nämndernas ansvarsutövande.
4.
KS 2014:254
007
Gällivare kommuns revisorer har den 11 mars 2014 kommit med ett slutdokument till
socialnämnden gällande Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen
och landstinget.
5.
KS 2014:25
107
Lapplands Kommunalförbunds protokoll från direktionsmöte 2014-02-27.
6.
KS 2012:475
100
Förvaltningsrätten har den 18 mars 2014 lämnat dom i mål nr 1341-13 gällande överklagan om förhandsavgörande från EU-domstolen angående avtal ersättning
organisation samhällsplanering.
7.
KS 2014:277
Förteckning över aktuella motioner 2014-03-25.
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8.
KS 2014:280
100
Norrbottens läns landsting har kommit med en inbjudan till fyra seminarium mellan 7
maj – 11 juni 2014 på olika orter i Norrbotten om projektet Remodem ”Hur kan vi
stödja personer med demens att bo kvar i glesbygd”.
9.
KS 2014:281
100
Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Stiftelsen Svensk Industridesign
har kommit med en inbjudan ”Vill du lära dig hur man inför personcentrerad vård eller
hur ni kan bedriva förbättringsarbete med behoven hos brukare och patienter som
utgångspunkt?
10.
KS 2014:295
011
Namninsamling och öppet brev ”Vi vill se spaden i backen! till Gällivare politiska
partier inkom den 7 april 2014 till kommunfullmäktiges sammanträde.
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KS/2014:96 -270
§ 56
Interpellation av Dagmar Nyman (mp) - TOP bostäder ABs ansvar i pågående samhällsomvandling
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Bakgrund
Dagmar Nyman (mp) har inkommit med en interpellation angående TOP bostäder ABs
ansvar i pågående samhällsomvandling.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-03 § 27 att interpellationen får ställas och
interpellationen besvaras vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.
TOP bostäder ABs ordförande Berne Sehlberg (s) har utarbetat ett skriftligt svar som
har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.
Beslutsunderlag
1. Interpellation.
2. Interpellationssvar.
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KS/2013:650 -622
§ 57
Motion av J Wäppling (v), K-E Taivalsaari (v), D Nyman (mp), F Olofsson (skp),
M Henricsson (ns) och B Nordgren (ns) - Köttfri måndag
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Reservation
Lars Alriksson (m), Monica Nordvall Hedström (m), Eva Alriksson (m), Benny
Ringvall (m) och Rolf Wessel (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Bakgrund
Motionärerna har blivit kontaktade av en elev på Välkommaskolan som gör ett
examensarbete om köttkonsumtionens påverkan på vår hälsa och vår miljö. Eleven vill
försöka påverka politiker i Gällivare kommun att fatta beslut om att undersöka
möjligheten att införa en köttfri måndag i Gällivare kommuns verksamheter. Partierna,
som blivit kontaktad i frågan, ser vikten i detta och har därför valt att lämna in denna
motion.
Enligt motionärerna skulle en köttfri dag i vår kommunorganisation bidra till att öka
medvetenheten kring problemen med vad vår överkonsumtion av kött leder till och visa
att vi är en kommun som tar ansvar för vår miljö och medborgarnas hälsa. Det skulle
också bidra till att fler blir medvetna om att vegetarisk mat kan vara god och samtidigt
ge oss all den näring vi behöver.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-03-10 § 42 att lämna ärendet öppet till
kommunstyrelens sammanträde den 24 mars 2014.
Yrkanden
Minskad köttkonsumtion borde vara en fråga där det råder en bred politisk enighet. Politiker
på alla nivåer bör ta ett ansvar för att minska överkonsumtionen av köttprodukter och dess
konsekvenser.
Därför föreslår motionärerna
att Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att
införa en köttfri dag i kommunens skolor, förskolor och äldreomsorg.
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att Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att
kommunen genom samarbete med lokala folkrörelseorganisationer och företag verkar för
att man sprider information och kunskap om varför vi bör minska vår konsumtion av köttoch mejeriprodukter.

Utredning
Kontakt har tagits med barn-, utbildning och kulturförvaltningen som inte ser några
hinder för att en utredning i frågan genomförs.
Synpunkter har även inhämtats från kommunens kostchef samt Matlagets kostchef som
båda ställer sig positiva till en utredning enligt motionen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända konsekvenser av att en utredning genomförs.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser av att en utredning genomförs.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Kommunstyrelsen 2014-03-24 § 76.
Yrkande
Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Ulf Normark (s), Margareta
Henricsson (ns), Fredric Olofsson (skp), Johannes Sundelin (s), Nina Eriksson (s),
Dagmar Nyman (mp), Mats Rantapää (s) och Birgitta Larsson (s)
att bifalla motionen.
Lars Alriksson (m) yrkar
avslag till motionen.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäppling m fl förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Jeanette Wäppling m fl förslag.
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KS/2010:669 -101
§ 58
Motion av Fredric Olofsson (skp) - Gällande planering kring Ungdomsfullmäktige
(UF)
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad i och med de nya rutiner som införts och kommer att införas.
Bakgrund
Det har varit vissa svårigheter inför planerande och genomförande av Ungdomsfullmäktige så till vida att nästan inga politiker svarat på anmälan, gällande deltagande, till
utsatt slutdatum.
För att underlätta planeringen kring Ungdomsfullmäktige och för att framöver undvika
att det ställs in så föreslår motionären
att referensgruppen tillsammans med ungdomsrådet, redan på ett tidigt stadium, spikar
ett datum för Ungdomsfullmäktige för det kommande året
att dagen för Ungdomsfullmäktige införs i det årliga kommunala sammanträdesschemat.
Remissyttrande
har inkommit från Ungdomsrådet som tillstyrker motionen.
Utredning
Sedan motionen lämnats in 2010-11-16 och Ungdomsrådet lämnat sitt remissyttrande
2011-01-23 har Ungdomsrådet ändrat rutinerna för Ungdomsfullmäktige, som numer
kallas Demokratidagen. Detta har medfört att deltagandet vid Demokratidagen markant
ökat.
Ungdomsrådet har vidare bestämt att för närvarande inte införa något fast datum för
Demokratidagen, detta för att inte bli fastlåsta om man ska ha deltagande av till exempel
föreläsare vid Demokratidagen.
Under våren 2014 kommer Ungdomsrådet att följa upp Demokratidagen 2013 för att
fortsätta diskussionen om Demokratidagens form och innehåll.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Ett ökat deltagande av politiker vid Demokratidagen och en ökad kännedom om när
Demokratidagen kommer att genomföras anses vara positivt för barn och ungdomars
inflytande i samhället.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad i och med de nya rutiner som införts och kommer att införas.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Yttrande på motionen från Ungdomsrådet.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-10 § 43.
4. Kommunstyrelsen 2014-03-24 § 77.
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KS/2012:499 -619
§ 59
Motion av Karl-Erik Taivalsaari (v) och Jeanette Wäppling (v) - Läxhjälp
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Bakgrund
Vänsterpartiet har inkommit med en motion som handlar om att ge barn-,
utbildning- och kulturförvaltningen i uppdrag att organisera läxhjälp på skolorna i
Gällivare kommun från och med höstterminen 2013. I motionen föreslås att eventuella
kostnader i samband med läxhjälp tilläggsbudgeteras och arbetas in i budget från år
2014.
Några slutsatser som kan dras utifrån forskningen om hur undervisningen påverkar
elevers studieprestationer och som Skolinspektionen tar fasta på lyder:
• Elever

vars lärare använder en bred arsenal av metoder och verktyg och sina goda
ämneskunskaper i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare saknar eller inte fullt
utnyttjar sin didaktiska och metodiska kompetens.
• Elever

vars lärare är tydliga ledare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla
relationer, lär sig mer än elever vars lärare inte ser det som sin uppgift att peka ut
riktningen för elevens utveckling och erbjuda verktyg som kan leda eleven rätt.
• Elever

vars lärare vet att det är deras ansvar att organisera undervisningen efter elevers
individuella behov, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever lär på samma sätt och
undervisar därefter.
• Elever

som undervisas av lärare som vet och visar att alla elever kan lära, lär sig mer
än elever vars lärare tror att vissa elever kan och andra inte.
• Elever

som ges förutsättningar att vara med och välja aktiviteter och vars erfarenheter
och kunskaper blir en utgångspunkt i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare
tror att elever inte har det som krävs för att involveras och vara med och påverka.
Skolinspektionen är tydliga med att det är kvaliteten i lärarens kombinerade kunskaper,
förmågor och handlingar i varje unik undervisningssituation som skapar förutsättningar
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för elevers lärande och kunskapsutveckling. Skolutvecklingen måste därför i första hand
fokusera på att ge eleven utmärkt undervisning under elevens skoldag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-03-10 § 44 att lämna ärendet öppet till
kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2014.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det är skolans uppgift att se till att alla elever får det stöd som behövs för att nå sin fulla
potential och bära med sig kunskaper och förmågor för att möta framtiden. Elever har
rätt till stöd och särskilt stöd vid behov. Det är i första hand undervisningen och tiden
som eleven är i skolan som ska lägga grund för elevens kunskapsutveckling. På flera
skolor i Gällivare kommun erbjuds eleverna i dag en timme/vecka att arbeta extra med
något teoretiskt ämne alternativt arbeta med läxor. Rektor som är ansvarig för att
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla undervisningen är den
som vid behov kan aktualisera frågan om läxhjälp på respektive skolenhet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Rapport från Skolinspektionen, ”Framgång i undervisningen”.
3. Barn-, utbildning- och kulturnämnden protokoll 2013-05-14 § 68.
4. Kommunstyrelsen 2014-02-24 § 78.
Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (v) yrkar med instämmande av Johannes Sundelin (s), Birgitta
Larsson (s), Fredric Olofsson (skp), Lars Alriksson (m), Bernt Nordgren (ns) och
Dagmar Nyman (mp)
att bifalla motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaari m fl förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet
med Karl-Erik Taivalsaari m fl förslag.
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KS/2014:18 -101
§ 60
Motioner 2014
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna redovisade motioner till kommunstyrelsen för handläggning.
Bakgrund
Följande motion har inkommit till dagens sammanträde:
Motion av Stig Eriksson (v) och Jeanette Wäppling (v) – Trafiken längs Postgatan i
Gällivare! KS 2014:259/311.
Motion av Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Monika Nordvall Hedström (m),
Benny Ringvall (m), Rolf Wessel (m) och Ingrid Josefsson (m) – Levande landsbygd
(bussturer till Nilivaara). KS 2014:294/531.
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2014-04-07
Ärenden: §§ 37-60

A = Avstår röst

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

Ledamöter
Alriksson, Lars

M

N

Nordvall Hedström, Monica

M

N

Alriksson, Eva

M

N

Wahlström, Anna Maria

M

F

Josefsson, Ingrid Kl. 09.30 – 16.20, §§ 37-43

M

N

Nilsson, Fredrik

M

F

Ringvall, Benny

M

N

Nyström, Tommy Kl. 13.15-18.40, §§ 40-56

S

N

Nilsson, Tomas

S

F

Israelsson, Lena

S

N

Larsson, Birgitta

S

N

Axelsson, Roland

S

N

Poromaa, Rita

S

F

Johansson, Börje Kl. 10.00-19.20, §§ 38-60

S

N

Normark, Ulf

S

N

S

N

Tina, Kent

S

F

Lindberg, Lena

S

N

Pohjanen, Margareta

S

F

Eriksson, Nina

S

N

Eriksson, Gunnel

S

N

Vågman, Siv

Kl. 09.30-18.05, §§ 37-47

Nirlén, Roland

Kl. 13.35-19.20, §§ 40, 42-60

S

N

Åhlén, Maria

Kl. 09.30-18.00, §§ 37-47

S

N

Sundelin, Johannes

S

N

Karlsson, Cora

S

F

Öqvist, Frank

S

N

Sehlberg, Berne

S

N
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2014-04-07
Ärenden: §§ 37-60

A = Avstår röst

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

Ledamöter
Mikael Alldén

S

F

Eriksson, Stig

V

F

Wäppling, Jeanette

V

N

Taivalsaari, Karl-Erik

V

N

Dimitri, Iris

V

F

Lehtipalo, Henrik

V

N

Sundqvist-Apelqvist, Katinka Kl. 09.30-18.00,
§§ 37-47

V

N

Kult, Terttu

V

F

Nyman, Dagmar

MP

N

Wennström, Bror

SKP

N

Olofsson, Fredric

SKP

N

Nordgren, Bernt

NS

N

Henricsson, Margareta

NS

N

Olsson, Lena

SD

F
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2014-04-07
Ärenden: §§ 37-60

A = Avstår röst

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

Ersättare
Korzunowicz, Piotr

M

F

Wahlström, Per

M

F

Martinsson, Mikael

M

F

Wessel, Rolf

M

T

Persson Sammelin, Clary

S

T

Ärlebrand, Steve

S

F

S

T

Rantapää, Mats

S

T

Markström,Ulf

S

T

Eriksson, Eva

S

F

S

T

Wennström, Ivan

S

F

Godolidis, Atanasios

S

T

Monica Öjemalm

N kl. 09.30-16.00
T kl. 16.00.19.20, §§ 44-60

S

T

Lars Erik Johansson N kl. 09.30-18.05
T kl. 18.05-19.20, §§ 47-60

S

T

Haarala, Ove Kl. 09.30-15.35, §§ 37-39, 41-43

V

T

Lehtipalo, Ann-Christin

V

T

Henriksson, Janete Kl. 09.30-18.05, §§ 37-46

V

T

Lyckholm, Eva-Lena

V

F

Camilla Fors

MP

F

Lampinen, Håkan

MP

F

Norlin, Rose-Marie

Kl. 10.15-19.20, §§ 38-60

Sandvärn, Brittmari

Kl. 09.30-16.00,
§§ 37-39, 41-43
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N = Närvarande
F = Frånvarande
T = Tjänstgörande

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum: 2014-04-07
Ärenden: §§ 37-60

A = Avstår röst

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

Ersättare
Isaxon, Gun

SKP

N

Eslund, John

SKP

F

NS

N

Krigsman, Tommy

N kl. 09.30 – 16.15

Backefalk, Peter

OMRÖSTNINGSRESULTAT:

NS

