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Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande 

 Lars Alriksson (m), vice ordförande 

 Birgitta Larsson (s) 

 Maria Åhlén (s) 

 Tomas Junkka (s) 

 Benny Blom (m) 

 Bernt Nordgren (ns) 

 Fredric Olofsson (mav) 

 Lena Lindberg (s), tjg ers 

 Ulf Normark (s), tjg ers 

 Joakim Nordstrand (mp), tjg ers 

 Monica Nordvall Hedström, ej tjg ers, kl. 10.00-12.00 

 

 

 

Övriga deltagande Lennart Johansson, kommunchef 

 Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare 

 Rolf Wennebjörk, förvchef, barn-, utbildning- och kulturförvaltningen § 142 

 Michael Gustafsson, t f förvchef, service- och teknikförvaltningen § 142 

 Ulf Hedman, förvchef samhällsbyggnadsförvaltningen § 142 

 Marika Rissanen Korpi, förvchef socialförvaltnigen § 142 

 Theresa Savonen, VD Gällivare Energi AB § 142 

 Mattias Berglund, VD Ávki § 148 

 Bernt Wennström, utvecklingssekreterare § 148  

 Göran Sandström, ekonomichef §§ 166-186 

 Henrik Jakobsson, ekonomon §§ 166-186 

 

Utses att justera Lena Lindberg 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag den 17 juni 2015, kl. 11.00 

 

Underskrifter Sekreterare §§ 141-195 

  Ann-Katrin Karlsson  

 

 Ordförande 

  Jeanette Wäppling  

 

 Justerande  

  Lena Lindberg   
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 BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ 141-195 
 

Organ Kommunstyrelsen  
 

Sammanträdesdatum 2015-06-15  
 

Datum för anslags uppsättande 2015-06-17 Datum för anslags nedtagande 2015-07-09  
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 

 

Underskrift  

 Ann-Katrin Karlsson     
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 KS/2015:9 -101 

 

§ 141 

Delgivningar/Anmälningar/Kurser  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut, 

 

att lägga delgivningarna till handlingarna samt 

 

att lägga kursen till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Anmälan om beslut fattade på delegation, redovisas i delgivnings/delegationspärm på 

sammanträdet. 

 

Delgivningar 

 

1. 

Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär; 

  

2015:13 – Ny lag om sprängämnesprekursorer. 

 

2015:14 – Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2015 

 

2015:15 – Budgetförutsättningar för åren 2015-2018. 

 

2. KS 2014:521 026 

Kammarrätten i Stockholm har den 10 april 2015 beslutat att inte meddela prövningstill-

stånd avseende överklagan gällande utdömande av vite för arbetsmiljön på fritidshem i 

Gällivare kommun, mål nr 6511-14. 

 

3. KS 2015:123 427 

Umeå Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen har den 19 maj 2015 antagit en deldom av-

seende tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Malmberget/Vitåfors, Gällivare 

kommun; nu fråga om slutliga villkor för damning mm, Mål nr M 2090-06. 
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4. KS 2015:358 170 

Kommunförbundet Norrbotten har den 15 april 2015 inkommit med en skrivelse avse-

ende att svensk räddningstjänsts kompetensbehov bör utredas innan utbildningsverk-

samheten vid Sandö och Revinge inom myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

eventuellt omorganiseras. 

 

5. KS 2015:358 170 

Regeringskansliet, Justitiedepartementet har den 15 april 2015 inkommit med en  

skrivelse gällande räddningstjänstens kompetensförsörjning, dnr Ju2015/2326/SSK. 

 

6. KS 2015:77 866 

Länsstyrelsen i Norrbotten har den 10 april 2015 beslutat att avslå ansökan om dispens 

för uppförande av ett konstverk i naturreservatet Dundret, Gällivare kommun, dnr 521-

352-15. 

 

7. KS 2015:212 534 

Länsstyrelsen i Norrbotten har den 9 april 2015 beslutat om tillstånd till kameraöver-

vakning av fjällrävslyor i Jokkmokks, Kiruna, Gällivare och Arjeplogs kommuner, dnr 

211-2596, 211-2597. 211-2598 och 211-2599-2015. 

 

8. KS 2015:170 534 

Länsstyrelsen i Norrbotten har den 21 april 2015 beslutat om tillstånd till kameraöver-

vakning med fem kameror av entréerna vid Gällivare sjukhus, dnr 211-7-2015. 

 

9. KS 2014:125 214 

Länsstyrelsen i Norrbotten har den 15 april 2015 beslutat enligt 11 kap. 10 § plan- och 

bygglagen att någon prövning av kommunens beslut ej ska ske gällande detaljplan för 

Läkaren 1, Gällivare kommun, dnr 404-4139-15. 

 

10. KS 2014:719 533 

Länsstyrelsen i Norrbotten har den 22 april 2015 beslutat att Lapland Airport, inom  

fastighet Kavaheden 1:4 i Gällivare kommun, ska vara skyddsobjekt, dnr 451-8658-13.  

 

11. KS 2015:362 140 

Länsstyrelsen i Norrbotten har den 17 april 2015 inkommit med information avseende  

regeringsuppdrag kring dialogen mellan ren- och mineralnäring. 

 

12. KS 2014:688 041 

Länsstyrelsen i Norrbotten har den 7 april 2014 beslutat om bidrag ur bygdemedel med 

6 500 000 kronor för utveckling av näringslivet i Gällivare kommun under år 2015. 
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13. KS 2014:382 142 

Länsstyrelsen i Norrbotten har den 9 april 2015 beslutat om utbetalning av 6 500 000 kr 

totalt för utveckling av näringslivet i Gällivare kommun år 2014, dnr 208-5319-14. 

 

14. KS 2015:198 142 

Länsstyrelsen i Norrbotten har den 4 maj 2015 beslutat om bidrag ur bygdemedel med 

30 procent av i efterhand verifierade och godkända kostnader till Soutujärvi Hembygds-

förening för investering i områdesskyltar. Det högsta belopp som kan utgå som bidrag 

är 18 726 kr, dnr 208-2072-15. 

 

15. KS 2015:301 142 

Länsstyrelsen i Norrbotten har den 4 maj 2015 beslutat om bidrag ur bygdemedel med  

30 procent av i efterhand verifierade och godkända kostnader till Gellivare Sockens 

Hembygdsförening för reparation av kvarn. Det högsta belopp som kan utgå som bidrag 

är 189 300 kr, dnr 208-1799-15. 

 

16. KS 2015:428 840 

Länsstyrelsen i Norrbotten m fl har den 15 maj 2015 inkommit med rapporten från 

Fjälldelega-tionens konferens i Sälen januari 2015, ”Hållbar utveckling i fjällen, turism-

ens möjligheter och utmaningar”. 

 

17. KS 2015:396 100 

Jordbruksverket har den 4 maj 2015 inkommit med information om undersökningen 

”Årets fritidsfiskekommun 2015”. 

 

18. KS 2015:34 107 

Kommuninvest har den 4 maj 2014 inkommit med Årsbesked 2014 – överskottsutdel-

ning Kommuninvest ekonomisk förening. 

 

19. KS 2015:394 140 

Kiruna kommun har den 5 maj 2015 inkommit med information om att Kiruna kommun 

ej kommer att medverka eller medfinansiera det Lokalt Ledda Utvecklingsområdet  

Leader Polaris, dnr 2014-00426. 

 

20. KS 2015:338 041 

Kommunfullmäktige i Gällivare kommun har den 13 april 2015 § 43 beslutat om an-

svarsfrihet för kommunstyrelsen, samt de enskilda förtroendevalda i detta organ för 

2014 års verksamhet. 
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21. KS 2015:213 714 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden, Gällivare kommun har den 21 april 2015 § 64 

beslutat att förvaltningen får i uppdrag att gå ut med en intresseanmälan till allmänheten 

gällande nattis/barnomsorg på obekväm arbetstid. 

 

22. KS 2015:364 040 

Service- och teknikförvaltningen, Gällivare kommun har den 20 april 2015 inkommit 

med en slutredovisning på investeringsprojekt. 

 

23. KS 2015:359 100 

Förvaltningscheferna, Gällivare kommun har den 25 mars 2015 beslutat angående 

”Analys med prioriterade områden – Folkhälsa 2014”. 

 

24. KS 2015:35 103 

Kommunförbundet Norrbotten, nyhetsbrev april 2015. 

 

25. KS 2015:23 107 

Matlaget i Gällivare AB, protokoll 2015-02-17 och 2015-03-17. 

 

26. KS 2015:21 107 

TOP Bostäder AB, protokoll 2015-02-25. 

 

27. KS 2015:25 107 

Lapplands kommunalförbund, protokoll 2015-04-29. 

 

28. KS 2015:39 107 

Inlandskommunernas ekonomiska förening, protokoll 2015-03-09. 

 

29. KS 2015:38 265 

Laponia, Protokoll 2015-03-17 och 2015-03-18. 

 

30. KS 2015:41 106 

Brottsförebyggande rådet, Gällivare, minnesanteckningar 2015-05-06. 

 

Protokoll har inkommit från:- Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2015-04-21 

     - Service- och tekniknämnden, 2015-04-21 

     - Rådet för funktionshinderfrågor, 2015-04-28 
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Anmälningar 

 

Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen fattat  

följande beslut 

 

1.  KS 2014:107  214 

2015-04-22 Yttrande till Mark- och miljödomstolen gällande överklagan avseende  

detaljplan för del av kvarteret Dansaren, Gällivare kommun, Mål nr P 638-15. 

 

2. KS 2015:407  050 

2015-05-06 Beslut avseende upphandling VA Repisvaara, Gällivare kommun. 

 

3. KS 2015:415  050 

2015-05-08 Tilldelningsbeslut avseende porslin, glas, köksutrustning mm. 

 

4. KS 2015:208  130 

2015-05-04 Beslut att verksamhetsansvaret för genomförandet av medborgarskaps-

ceremonin den 6 juni 2015 placeras inom kommunledningskontoret. 

 

5. KS 2015:368  432 

2015-04-22 Samrådsyttrande angående Vattenmyndigheten i Bottenvikens vatten-

distrikts upprättade Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och 

Förslag till åtgärdsprogram, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och webb-

verktyget VISS (VattenInformationsSystemSverige) för år 2015-2021. Yttrandet är av-

givet tillsammans med fiskekonsulenten. 

 

Utvecklingschefen har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande beslut 

 

6. KS 2015:408  805 

2015-05-08 Beslut att tilldela Norra Norrbottens Kennelklubb marknadsföringsbidrag 

till Midnattssolsutställningen i juni 2015 med högst 34 144 kr. 

 

7. KS 2015:390  805  

2015-05-07 Beslut att tilldela SportEvent Gällivare Lapland bidrag med 12 500 kr för 

genom-förande av Onsdagsloppet 2015. 

 

8. KS 2015:370  141 

2015-04-23 Beslut att tilldela Malmbergets AIF bidrag med 7 000 kr till arrangemanget 

Bras-rallyt. 
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9. KS 2015:343  141 

2015-04-23 Beslut att tilldela Nilivaara IS bidrag med 4 500 kr till arrangemanget Nili-

terrängen & Lapplands Långlopp. 

 

10. KS 2014:156  141 

2015-05-05 Beslut att bevilja förlängning av projektet Klimatsmart = Affärssmart utan 

ytterligare medfinansiering t o m 30 november 2015. 

 

Upphandlingsansvarig har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande  

beslut 

 

11. KS 2015:422  050 

2015-05-19 Beslut avseende upphandling – Utförande av bilvård på kommunens  

fordon. Ramavtal. 

 

Minoritetsspråkhandläggaren har på delegation av kommunstyrelsen fattat  

följande beslut 

 

12. KS 2015:398  805 

2015-04-30 Beslut att bevilja Maria förskola minoritetsspråksmedel med 4 000 kr för 

inköp av I-pad och tillbehör. 

 

13. KS 2015:397  805 

2015-04-29 Beslut att bevilja Gällivare Muséum minoritetsspråksmedel med 20 000 kr 

till utställning och föreläsning Queering Sápmi. 

 

Handikappkonsulenten har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande  

beslut 

 

14. KS 2015:423  805 

2015-05-11 Beslut att bevilja grundbidrag + aktivitetsstöd till handikappföreningar  

enligt följande: 

Hörselskadades förening (HRF)  13 640 kr 

Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar 22 950 kr 

och barn (FUB) 

Gällivare strokeförening      9 360 kr 

Reumatikerföreningen   12 960 kr 

Föreningen Gällivare HjärtLung  13 280 kr 

Demensföreningen Gällivare  15 360 kr 

De handikappades riksförbund (DHR)  10 650 kr 

Astma allergiföreningen   11 520 kr 

Diabetesföreningen   11 760 kr  
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Summa                         121 480 kr. 

 

Kurser 

1. Sveriges Kommuner och Landsting och Gällivare kommun inbjuder till en utbildning 

i Jämställdhet och förbättringsarbete den 17-18 november 2015 i Gällivare. Anmälan 

senast 9 november 2015. 
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      KS/2015:8 -042 

 

§ 142 

Budgetuppföljning  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp  

information angående budgetuppföljning.  

 

Kommunchef Lennart Johansson samt förvaltningscheferna Rolf Wennebjörk, barn-, 

utbildning- och kulturförvaltningen, t f Michael Gustafsson, service- och teknikförvalt-

ningen, Marika Rissanen Korpi, socialförvaltningen samt Ulf Hedman, samhällsbygg-

nadsförvaltningen informerar om budget. 

 

Rolf Wennebjörk, informerar om att nämnden har kostnader över budget pga skolriks-

dag samt flera möten avseende skolstrukturutredning. Avvikelsen gemensamt barn-, 

utbildning- och kulturnämnden (BUoK) beror på bokad intäkt, 4 000 tkr, på 2014 samt 

4 000 tkr för 2015, som ännu ej inkommit och avser samhällsomvandlingen. 

Den största delen av kulturprojektets negativa avvikelse beror på förväntade intäkter 

och som ännu ej redovisats. Förskolan har en större avvikelse, dock beräknas budgeten 

hållas då det är mindre volym barnomsorg under höstterminen. Kultur och fritid har stor 

avvikelse pga kostnader under första delen av året.  

 

Informationen pågår kl. 10.05 – 10.15. 

 

Michael Gustafsson informerar om att under skatteverksamheter så kommer fastighets-

samordningen att vara i ram vid årsskiftet om inget oförutsett händer under hösten. Teka 

har att minska underskottet under resterande del av året. Det som går att arbeta med är 

det planerade under-hållet framförallt på gator och vägar. Endast akuta åtgärder kommer 

att utföras framöver. Redan nu råder stor återhållsamhet inom avdelningen. Övriga av-

delningar har att komma i ram under återstående del av året. Vid nämndens samman-

träde i september kommer eventuellt ytterligare beting att diskuteras för att minska un-

derskottet för förvaltningen. 

 

Affärsverksamheten prognostiserar för ett noll resultat på årsbasis. Avvikelserna per 

maj månad beror på problem med periodisering. 

 

Informationen pågår kl. 10.15 – 10.40. 
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Ulf Hedman informerar att verksamheten betalas av LKAB-pengar och redovisas inte 

här. Den egna verksamheten är inte linjär därför ser det ut som att man har en stor  

positiv avvikelse. 

 

Informationen pågår kl. 10.40 – 10.45 

 

Lennart Johansson informerar om kommunstyrelsens budget. Prognosen är noll kronor. 

om att den största avvikelsen från periodens budget finns inom markhandläggning och 

beror på att dess intäkter faktureras en eller två gånger per år. Detta innebär att de flesta 

intäkter redan har bokförts. 

 

Informationen pågår kl. 10.45 – 10.50. 

 

Marika Rissanen Korpi informerar att äldreomsorgen har haft förhöjda personalkostna-

der inom brukare med stor fallrisk, otrygghet, utåtagerande beteende samt omfattande 

omsorgsbehov i livets slutskede (palliativ vård). Förvaltningen har pågående utveckl-

ingsarbete för att framledes kunna dämpa den negativa kostnadsutvecklingen som för-

orsakas av behoven inom psykogeriatrik och multisjuka äldre. Kostnader för OB-

ersättning har varit högre än beräknat och befaras överstiga det budgeterade medlen. 

 

Informationen pågår kl. 10.50 – 11.00. 

 

Theresa Savonen, VD Gällivare Energi AB informerar om verksamhet och ekonomi för 

Gällivare Energi AB för perioden jan- maj 2015. När det gäller förhandlingar med 

LKAB gällande samhällsomvandlingen så står det stilla.  

 

Beräknat helårsutfall för 2015 är – 2 300 tkr mot budget. 

 

Informationen pågår kl. 11.00 – 11.25. 

 

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning april 2015. 

2. Budgetuppföljning maj 2015. 
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      KS/2015:10 -101 

 

§ 143 

Information om samhällsomvandlingen  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Vid dagens sammanträde informerar Lennart Johansson, kommunchef, om pågående 

ärenden och aktuella händelser.  

 

Lennart Johansson informerar om: 

 

Markförvärv 

Förhandlingar LKAB/Gällivare kommun 

Flexibla bostäder 

Ersättningsbostäder 

Miljödomen 

Förhandlingar LKAB/TOP bostäder AB 

 

Informationen pågår kl. 13.05 – 13.45. 
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 KS/2015:11 -101 

 

§ 144 

Information från de kommunala råden samt övrig aktuell information  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp informat-

ion från de kommunala råden samt annan aktuell information. 

 

Lars Alriksson (m) informerade från kommunala pensionärsrådet där frågan om utegym 

togs upp. På rådet informerades det från matrådet. De fick även information om kom-

munalhemmet och detaljplanen för boende socialt stöd. Frågan om Hyresbidrag togs 

upp av pensionärsföreningarna. Socialförvaltningen informerade att det ej var långa 

väntetider för särskilt boende. Yttrande gällande motionerna om gratis broddar och  

kultur och hälsa delegerades till ledamöter. 

 

Bernt Nordgren (ns) informerade från rådet för funktionshinderfrågor. Talfunktion på 

hemsidan (read speaker). Önskemål om möjlighet att få information på hemsidan över-

satt till minoritetsspråk, den frågan skickades vidare till informationsenheten. Före-

dragning om flyktingmottagning från socialförvaltningens avdelningschef Mona 

Holmström.  

 

Birgitta Larsson (s) informerade från folkhälsorådets möte 26 maj 2015. Polisen infor-

merade om den pågående omorganiseringen. Den nytillsatta områdeschefen är Anette 

Nilsson, Kiruna. Avtal om medborgarlöften ska tecknas mellan kommun och polis. 

Kommunpolis. Fortsatt tunt med poliser i kommunen. 

 

Migrationsverket håller också på med en organisationsförändring där mottagningsenhet-

en i Kiruna kommer att delas i två enheter, en i Kiruna och en i Gällivare. Helene blir 

enhetschef i Gällivare. 

 

Folktandvården informerade att det skett en omorganisation med byte av ledning. Ny 

verksamhetschef finns i Kiruna. Det är personalbrist i Gällivare och idag förs inga be-

handlingar på vuxna, ej heller akuta utan de hänvisas till övriga Norrbotten. 

 

Birgitta Larsson informerade även om att Folkhälsostrategen har fått i uppdrag att ta 

fram kommunens integrationsplan inkl organisationsmodell samt informationen som 

gavs från socialförvaltningen.  
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Lars Alriksson (m) har representerat Gällivare kommun och tagit emot ett pris för 2014 

gällande Bäst att bo som utdelades av tidningen Fokus. I grupp glesbygd kom Gällivare 

kommun tvåa (Kiruna etta). 

 

Fredric Olofsson (mav) informerade från ett arbetsgruppsmöte som ungdomsrådet har 

haft. De har utsett datum för Demokratidagen onsdag 25 november 2015 med tema 

mångfald. Datumet är utskickat och alla i referensgruppen får kallelse till ett möte. 

 

Jeanette Wäppling (v) har bl a träffat representanter för Arbetsförmedlingen och  

arbetsmarknadsdepartementet om ungdomsarbetslösheten. Gällivare kommun ska avge 

en avsiktsförklaring tillsammans med Arbetsförmedlingen. Ett program hur man kan 

jobba för att få ned ungdomsarbetslösheten. Om Gällivare kommun skriver på avsikts-

förklaringen innan sista juni kan man ansöka om stöd. 

 

Joakim Nordstrand (mp) och Tomas Junkka (s) informerade om ett seminarium gällande 

Integration skapar tillväxt som var i Boden 2 juni 2015 Där informerades från Gävle-

borgs län, hur man har arbetat med integration. De har samordnat hela SFI tillsammans 

med arbetsmarknadsutbildning vilket inneburit att 50 % har direkt gått ut i arbete efter 

utbildningen. Ska vi klara offentliga sektorns behov av arbetskraft i framtiden så måste 

vi klara integrationen. 
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                      KS/2015:90 -023 

 

§ 145 

Rekrytering förvaltningschef kommunledningskontoret  

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att avvakta med tillsättning av tjänsten som förvaltningschef för kommunledningsför-

valtningen och att ny rekrytering påbörjas under hösten 2015. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-02-02 § 5 att uppdra till kommun-

chefen att påbörja rekrytering av ny förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen 

samt att utse kommunstyrelsens arbetsutskott att ingå i rekryteringsgrupp. 

 

Rekryteringskonsult har anlitats för rekrytering av ny förvaltningschef för Kommunled-

ningsförvaltningen. Rekryteringsgruppen bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunchef och personalchef avser att avvakta med tillsättning av förvaltningschef för 

kommunledningskontoret i väntan på den organisationsöversyn som pågår på service- 

och teknikförvaltningen eftersom resultatet kan komma att innebära förändringar i 

kommunledningsförvaltningens organisation. Rekryteringsgruppen bedömer att verk-

samheten under tiden kan ledas av en internt tillförordnad förvaltningschef och att  

tjänsten ska utannonseras igen under hösten 2015, kanske med en delvis annan profil. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Rekryteringskostnader inom befintlig ram. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att avvakta med tillsättning av tjänsten som förvaltningschef för kommunledningsför-

valtningen och att ny rekrytering påbörjas under hösten 2015. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 99. 
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KS/2015:89 -023 

 

§ 146 

Rekrytering förvaltningschef service- och teknikförvaltningen  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att erbjuda Rune Blomster tjänsten som förvaltningschef för service- och teknikförvalt-

ningen,  

 

att förlänga Michael Gustafssons förordnade som förvaltningschef till dess att ny för-

valtningschef tillträtt, dock längst t o m 30 september 2015.  

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-02-02 § 4 att uppdra till kommunche-

fen att påbörja rekrytering av ny förvaltningschef för Service- och teknikförvaltningen 

samt att utse kommunstyrelsens arbetsutskott och service- och tekniknämndens presi-

dium att ingå i rekryteringsgrupp. 

Rekryteringskonsult har anlitats för rekrytering av förvaltningschef för Service- och 

teknikförvaltningen. Rekryteringsgruppen bestående av kommunstyrelsens arbetsut-

skott, Service- och tekniknämndens presidium, kommunchef samt personalchef har be-

dömt att Rune Blomster motsvarar arbetsgivarens kravprofil. Förhandling har ägt rum 

med arbetstagarorganisationerna den 22 maj 2015. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Rekryteringskostnader inom befintlig ram. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att erbjuda Rune Blomster tjänsten som förvaltningschef för service- och teknikförvalt-

ningen,  

 

att förlänga Michael Gustafssons förordnade som förvaltningschef till dess att ny för-

valtningschef tillträtt, dock längst t o m 30 september 2015.  

 

Beslutsunderlag  

1. Förhandlingsprotokoll 2015-05-22. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 100.   
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KS/2014:689 -860 

 

§ 147 

Byakult - utvecklingsprojekt för Gällivare landsbygd  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna stöd med 200 000 kr per år för åren 2015-2017 till Byakult- Utvecklings-

projekt för landsbygden, samt  

 

att medfinansiering lämnas från aktivitet 144 Marknadsföring/Attraktiva Gällivare,  

objekt 79112, 

 

att uppdrags givare är barn-, utbildning- och kulturnämnden.   

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade detta ärende 2014-12-15, § 195, och  

beslutade att ärendet skulle återremitteras till barn-, utbildning- och kulturnämnden för 

att behandla vem som är uppdragsgivare, och hur säkra upp kommunal finansiering av 

den treåriga projekttiden. 

 

Ärendet har behandlats av nämnden och av beslutet framgår att man ger sitt stöd för 

kulturskolan att fortsätta sin satsning på Byakult tillsammans med utvecklingsenheten 

utifrån den projektbeskrivning som upprättats. Efter beslutet har utvecklingsenheten 

efterfrågat ytterligare förtydliganden för att svara mot arbetsutskottets beslut. Av förtyd-

ligandet 2015-05-06 framgår att projektet ägs och drivs av Kulturskolan med ekono-

miskt stöd från näringslivsmedel (enligt ansökan) och övrig finansiering enligt projekt-

beskrivning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1 juni 2015 § 105 att lämna ärendet öppet till 

kommunstyrelsen15 juni 2015. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet rör näringslivsfrämjande medel (bygdemedel och Fond bygdemedel). 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ärendet bedöms ge positiva effekter för barn och ungdomar då de är en av målgrupper-

na. 

 

Förslag till beslut 

Utvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
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att lämna stöd med 200 000 kr per år för åren 2015-2017 till Byakult- Utvecklings-

projekt för landsbygden, samt  

 

att medfinansiering lämnas från aktivitet 144 Marknadsföring/Attraktiva Gällivare,  

objekt 79112. 

 

Beslutsunderlag 

1. Beslut 2014-12-31, § 195, inklusive projektbeskrivning. 

2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2015-03-24 § 53. 

3. Förtydligande 2015-05-06. 
 

Yrkande 
Benny Blom (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)  

 

att lämna stöd med 200 000 kr per år för åren 2015-2017 till Byakult- Utvecklings 

projekt för landsbygden, samt  

 

att medfinansiering lämnas från aktivitet 144 Marknadsföring/Attraktiva Gällivare,  

objekt 79112, 
 

att uppdrags givare är barn-, utbildning- och kulturnämnden.   
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Benny Blom m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda  

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Benny Blom  

m fl förslag.  
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 KS/2015:312 -141 

 

§ 148 

Ansökan om näringslivsfrämjande medel avseende projekt - Utvecklingsnod SĂ¡pmi  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna medfinansiering till projektet Utvecklingsnod Sápmi med 1 600 000 kr, för-

delat på 400 000 kr per år under åren 2015- 2018, medel anvisas från aktivitet 1410  

Projektstöd, objekt 79130 EU-/ Internationella projekt samt  

 

att beslutet förutsätter deltagande från andra medfinansiärer, 

 

att en årlig rapportering av projektet ska ske till kommunstyrelsen. 

 

Bakgrund 

Ávki AB ansöker om stöd till utvecklingsprojektet Utvecklingsnod Sápmi. Projektet är 

inlämnat till Tillväxtverket och avser EU:s strukturfonder. Medfinansiering söks även 

från Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens läns landsting, Längmanska Företa-

garfonden m fl.  

 

Projektet syftar till att stärka det samiska näringslivet i regionen samt öka den samiska 

närvaron i Gällivare genom att projektera och förverkliga en nod och fysisk plattform 

för samiskt näringsliv där 8-15 samiska företag ingår. Noden ska vara en samisk affärs-

nod med flera funktioner som t ex företagslokaler, samiskt affärsutvecklingscentrum, 

mötesplats, konferenslokaler, kontor för intresseorganisationer. Projektansökan grundar 

sig på genomförda förstudier. Projektet ska pågå under åren 2015- 2018 och den totala 

kostnaden är beräknad till 6 978 711 kr. Nu ansöker Ávki AB om medfinansiering från 

Gällivare kommun med 1 600 000 kr.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1 juni 2015 § 110 att hänskjuta ärendet till 

kommunstyrelsens sammanträde 15 juni 2015 och att bjuda in Mattias Berglund från 

Ávki.  

 

Mattias Berglund, VD på Ávki och Bernt Wennström, utvecklingsenheten informerar. 

 

Informationen pågår kl. 11.30 – 11.50. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet rör näringslivsfrämjande medel (bygdemedel och Fond bygdemedel). 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ärendet bedöms positivt för barn och ungdomar då det är en del av målgruppen för  

projektet. 

 

Förslag till beslut 

Utvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta 

 

att lämna medfinansiering till projektet Utvecklingsnod Sápmi med 1 600 000 kr, för-

delat på 400 000 kr per år under åren 2015- 2018, medel anvisas från aktivitet 1410  

Projektstöd, objekt 79130 EU-/ Internationella projekt samt  

 

att beslutet förutsätter deltagande från andra medfinansiärer. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan från Ávki AB. 

2. Utredning utvecklingsenheten. 

 

Yrkande 

Bernt Nordgren (ns) yrkar med instämmande av Joakim Nordstrand (mp), Birgitta  

Larsson (s), Lena Lindberg (s), Ulf Normark (s) och Fredric Olofsson (mav)  

 

att lämna medfinansiering till projektet Utvecklingsnod Sápmi med 1 600 000 kr, för-

delat på 400 000 kr per år under åren 2015- 2018, medel anvisas från aktivitet 1410  

Projektstöd, objekt 79130 EU-/ Internationella projekt samt  

 

att beslutet förutsätter deltagande från andra medfinansiärer, 

 

att en årlig rapportering av projektet ska ske till kommunstyrelsen. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Bernt Nordgren m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

pro-positioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Bernt 

Nordgren m fl förslag.  
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 KS/2015:385 -004 

 

§ 149 

Elektronisk posthantering i Gällivare kommun  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta revideringar i styrdokumentet Elektronisk posthantering i Gällivare kommun, 

 

att revideringarna gäller omedelbart, 

 

att kommunledningskontoret informerar kommunens personal angående förändringarna. 

 

Bakgrund 

Förslag till revideringar av styrdokumentet Elektronisk posthantering i Gällivare kom-

mun har upprättats. Revideringarna syftar till att tydliggöra syftet med tjänstebrevlådan, 

hur e-post ska hanteras och hur den ska sparas om det finns behov av det. Även ett för-

tydligande angående upprättande av e-postregler vid längre frånvaro. 

 

Föreslagna förändringar är markerade med fet och kursiv stil i beslutsunderlaget. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att anta revideringar i styrdokumentet Elektronisk posthantering i Gällivare kommun, 

 

att revideringarna gäller omedelbart, 

 

att kommunledningskontoret informerar kommunens personal angående förändringarna. 

 

Beslutsunderlag 

1. Styrdokument - Elektronisk posthantering i Gällivare kommun. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 114. 
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      KS/2015:365 -003 

 

§ 150 

Tolkning av paragraf i Arvodesreglementet  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utifrån skrivningen i § 12 Arvodesreglementet även medge ej tjänstgörande ersättare 

rätt till förberedelsetid i syfte att kunna fullgöra sitt förtroendeuppdrag, 

 

att tolkningen skrivs in under kommentarerna till § 12 Arvodesreglementet, 

 

att ersättning för förberedelsetid betalas ut i form av förlorad arbetsförtjänst i enlighet 

med arvodesreglemente § 8 samt att föreberedelsetiden ersätts enligt bilaga 4, 

 

att kostnaderna fördelas på respektive nämnd. 

 

Bakgrund 

I Gällivare kommuns arvodesreglemente, antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08  

§ 149, framgår i § 8 vad som gäller angående ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

m.m. Under § 8 a) framgår att förtroendevald som kan styrka förlorad arbetsförtjänst 

och förlorad semesterförmån föranledda av förtroendeuppdraget, erhåller ersättning för 

den förlorade förmånen per dag. Då även de som är ersättare i nämnder, styrelsen och 

fullmäktige innehar ett förtroendeuppdrag har dessa rätt till ersättning för förlorad  

arbetsförtjänst m.m. vilket framgår av § 11 b).  

 

När ej tjänstgörande ersättare närvarar vid nämnd eller styrelses sammanträden vilken 

de har ett förtroendeuppdrag i, betalas ersättning för förloras arbetsförtjänst från de  

partitimmar som varje parti har utifrån antal mandat i fullmäktige, se beräkning i § 11 

arvodesreglementet. Däremot har en ej tjänstgörande ersättare ej rätt till sammanträdes-

arvode i enlighet med § 7. Det är först när ersättaren kliver in i ordinarie ledamots ställe, 

det vill säga tjänstgör, som sammanträdesarvode utgår. Av § 12 samt bilaga 4 framgår 

vad som gäller angående förberedelsetid inför sammanträdet, vilken tidsåtgång som 

respektive nämnd, styrelse och fullmäktige har. Under § 12 framgår att tidsåtgången 

räknas in i sammanträdestiden vid beräkning av arvode.  

 

Då ej tjänstgörande ersättare inte erhåller arvode enligt § 7, får de i dagsläget inte heller 

möjlighet till ersättning för förberedelsetid. Då det som en del i förtroendeuppdrag ingår 

att vara insatt i ärenden inför nämnd, styrelse eller fullmäktige, oavsett om den för-

troendevalda är ersättare eller ordinarie ledamot, bör ersättning för förberedelsetid även 

utgå till ej tjänstgörande ersättare som närvarar vid sammanträdet. En ersättare kan när-

vara vid ett sammanträde, som det framgår av kommentaren till § 11, i utbildningssyfte  
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för att sätta sig in i nämndens eller styrelsens verksamhet. Då bör även ersättaren erhålla 

ersättning för förberedelsetid. Eftersom skrivelsen i § 12 och ej heller bilaga 4, inte ut-

tryckligen påtalar att det berör ordinarie ledamot så kan heller ej tjänstgörande ersättares 

rätt till förberedelsetid tolkas in under § 12.  

 

Ersättning för förberedelsetid till ej tjänstgörande ersättares som närvarar vid nämnds 

sammanträde kan utbetalas i enlighet med arvodesnivån för förrättningsarvode per 

timme, se bilaga 1 § 7 e). Antal timmar regleras i bilaga 4.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1 juni 2015 § 113 att lämna ärendet öppet till 

kommunstyrelsen den 15 juni 2015. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Överslagsräkning av ekonomiska konsekvenser redovisas i beslutsunderlag 2, tabell 1. 

Kostnaden för förberedelsetid för ej tjänstgörande ersättare som deltar vid nämnd eller 

styrelsens sammanträde uppgår till 42 619 kronor/år. Beräkningarna är gjorda utifrån att 

varje parti skulle ha en ej tjänstgörande ersättare närvarande vid varje sammanträde  

under 2015. 

 

Arvodet är beräknat utifrån Arvodesreglementet bilaga 1: Beloppsbilaga, § 7e) förrätt-

ningsarvode per timme = 109 kr, samt bilaga 4: Förberedelsetid och partigruppmöten  

§ 12, som anger antal timmar avsedda för förberedelsetid för ledamöter i fullmäktige, 

styrelsen, nämnder och utskott.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Medför inga kända konsekvenser för barn och ungdomar. Ungdomsrådet har ej getts 

möjlighet att yttra sig. 

 

Förslag till beslut 

Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att utifrån skrivningen i § 12 Arvodesreglementet även medge ej tjänstgörande ersättare 

rätt till förberedelsetid i syfte att kunna fullgöra sitt förtroendeuppdrag, 

 

att tolkningen skrivs in under kommentarerna till § 12 Arvodesreglementet, 

 

att ersättning för förberedelsetid till ej tjänstgörande ersättare betalas ut i enlighet med 

bilaga 1, § 7 e) förrättningsarvode per timme och antal timmar framgår i bilaga 4, 

 

att kostnaderna fördelas på respektive nämnd. 
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Beslutsunderlag 

1. Arvodesreglementet inklusive bilagor. 

2. Tabell 1: Överslagsberäkning. 
 

Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande Birgitta Larsson (s) 

 

att utifrån skrivningen i § 12 Arvodesreglementet även medge ej tjänstgörande ersättare 

rätt till förberedelsetid i syfte att kunna fullgöra sitt förtroendeuppdrag, 

 

att tolkningen skrivs in under kommentarerna till § 12 Arvodesreglementet, 

 

att ersättning för förberedelsetid betalas ut i form av förlorad arbetsförtjänst i enlighet 

med arvodesreglemente § 8 samt att föreberedelsetiden ersätts enligt bilaga 4, 

 

att kostnaderna fördelas på respektive nämnd. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda  

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars 

Alriksson m fl förslag.  
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 KS/2015:335 -210 

 

§ 151 

Finansiering för utredning av kommunalt huvudmannaskap vid detaljplanering  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ur ramanslag på 70 000 000 kr (exploatering samhällsomvandling), anvisa 300 000 

kr till ansvar 16101, driftprojekt principer för kommunalt huvudmanskap vid kommunal 

detaljplanering. 

 

Bakgrund 

I en detaljplan ingår genomförandebeskrivning som behandlar organisatoriska frågor, 

bl.a. huvudmannaskap för VA-nätet, gator och naturområden. 

 

Principer behöver utarbetas fram för dessa frågor om vad som skall gälla vid detalj-

planering, särskilt vid planering när någon annan än kommunen är exploatör. 
 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutade den 9 april 2015 § 39 att uppdra 

åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta principer för kommunalt huvudmanna-

skap av VA, gator och naturområden. Enligt beslutet fick samhällsbyggnadsförvalt-

ningen uppdraget att återkomma med finansiering.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Den uppskattade budgeten för uppdraget beräknas till 300 000 kr. Enligt tidigare beslut i 

KF (2014-11-17 § 136) har 70 000 000 kr i ramanslag anvisats till samhällsbyggnads-

förvaltningen. Hittills har 33 058 000 kr omfördelats till samhällsomvandlingsprojekt. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att ur ramanslag på 70 000 000 kr (exploatering samhällsomvandling), anvisa 300 000 

kr till ansvar 16101, driftprojekt principer för kommunalt huvudmanskap vid kommunal 

detaljplanering. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-04-09 § 39. 

2. Kommunstyrelsen 2015-04-27 § 112. 

3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-05-29 § 57.   
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      KS/2015:400 -040 

 

§ 152 

Tilläggsanslag ur ramanslag för exploatering samhällsomvandling - fördjupad förstudie 

ny förskola  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ur ramanslag på 70 000 000 kr (exploatering samhällsomvandling), bevilja  

250 000 kr till investeringsprojekt ny förskola, ansvar 16101. 

 

Bakgrund 

Den pågående samhällsomvandlingen och avvecklingen av Malmberget ger konse-

kvenser med omflyttning av befolkningen som påverkar dagens samt framtidens skol- 

och förskolestruktur. 

 

Den skol- och förskole struktur som just nu tas fram av barn-, utbildning- och kultur-

nämnden visar att behov finns av att förändra strukturen för våra förskolor, då behov 

uppstår i andra delar av tätorten än där nu avveckling sker.  

 

Inledande möten har hållits med samhällsbyggnadsförvaltningen, service- och teknik-

förvaltningen samt barn-, utbildning- och kulturförvaltningen för att definiera behovet 

och möjlig placering. 

 

För att möta planerad avveckling och förändring behöver en förskola om cirka fem  

avdelningar planeras och färdigställas 2017/2018 och som placeras strukturellt där  

behov varaktigt kan bedömas finnas. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Budgeten för diverse utredningar i samband med projektets förstudie bedöms uppgå till 

250 000 kr. Enligt tidigare beslut i KF (2014-11-17 § 136) har 70 000 000 kr i ram-

anslag anvisats till samhällsbyggnadsförvaltningen. Hittills har 33 058 000 kr omför-

delats till samhällsomvandlingsprojekt. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Nybebyggelsen ger en positiv konsekvens för barn och ungdomar då antalet förskole-

platser utökas. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
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att ur ramanslag på 70 000 000 kr (exploatering samhällsomvandling), bevilja  

250 000 kr till investeringsprojekt ny förskola, ansvar 16101. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-05-29 § 58. 

 

Yrkande 
Bernt Nordgren (ns) yrkar med instämmande av Ulf Normark (s) 

 

att ur ramanslag på 70 000 000 kr (exploatering samhällsomvandling), bevilja  

250 000 kr till investeringsprojekt ny förskola, ansvar 16101. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Bernt Nordgren m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

pro-positioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Bernt 

Nordgren m fl förslag.  
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 KS/2015:424 -775  

 

§ 153 

Kök i nytt vård- och omsorgsboende  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att omgående starta projektering och ombyggnad till ett tillagningskök i det nya vård- 

och omsorgboendet. 

 

Bakgrund 

Ett nytt vård-och omsorgsboendes som ersättning för Gunillahem är under uppförande 

på fastighet Gällivare, Kommunalhemmet 1. I det nya boendet har man i enlighet med 

tidigare direktiv fastställt att köket skall utformas som ett mottagningskök med avsikt att 

försörja de boende med måltider. I nuläget förs diskussioner inom kommunen hur den 

framtida inriktningen skall se ut, mottagningskök eller tillagningskök. Konsekvensen att 

köket skall utformas som ett tillagningskök innebär en betydande merkostnad då bygg-

nationerna redan har startat. Dock blir påverkan av verksamheten mindre och kostnaden 

lägre vid ett tidigt beslut om förändring av inriktningen. Ett tillagningskök i vård- och 

omsorgsboendet gör det också möjlighet att distribuera måltider till närliggande verk-

samheter som t.ex. boendet för socialt stöd. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

En ombyggnad av ett mottagningskök till ett tillagningskök beräknas kosta ca 3 MSEK 

om ändringen genomförs i detta skede av byggnationen. Ytterligare kostnader för even-

tuell forcering att färdigställa huset enligt nuvarande tidplan kan tillkomma. Kostnad 

belastar projektet, och kan komma att kräva en utökad projektbudget. Alternativet att 

göra förändringen då byggnaden står klar beräknas kosta ca 4 MSEK. Dessutom till-

kommer kostnader och olägenheter för verksamheten att ha köket stängt under tiden för 

ombyggnad.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att omgående starta projektering och ombyggnad till ett tillagningskök i det nya vård- 

och omsorgboendet. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-05-29 § 62. 
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Yrkande 

Fredric Olofsson (mav) yrkar med instämmande av Maria Åhlén (s), Joakim Nordstrand 

(mp), Benny Blom (m), Lars Alriksson (m) och Bernt Nordgren (ns) 

 

att omgående starta projektering och ombyggnad till ett tillagningskök i det nya vård- 

och omsorgboendet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Fredric Olofsson m fl förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 

Fredric Olofsson m fl förslag.  
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 KS/2015:399 -344 

 

§ 154 

Investering för ny VA-matning till Repisvaara  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja flyttning av projekt 76558, ansvar 130, samt kvarstående medel på cirka  

13 000 000 kr från service - och teknikförvaltningen till samhällsbyggnadsförvalt-

ningen, ansvar 16101.  

 

Bakgrund 

Planering för nybyggnationer på området Repisvaara pågår, vilket innebär att en ny 

matning för vatten- och avlopp dras fram till norra området i denna etapp. Kommun-

fullmäktige beslutade den 2013-03-13 § 18 att bevilja service- och teknikförvaltningen 

15 000 000 kr till detta projekt. I nuläget återstår cirka 13 000 000 kr av detta anslag. I 

samband med att samhällsbyggnadsförvaltningen bildades beslutades det att den svarar 

för samtliga nybyggnationer. Därför ska projektet flyttas från service- och teknikför-

valtningen till samhällsbyggnadsförvaltningen med kvarstående medel. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Investeringen kommer delvis att finansieras av exploatören när det blir aktuellt för 

byggnation. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Nybebyggelsen ger en positiv konsekvens för barn och ungdomar då ny infrastruktur tas 

i anspråk i närhet till natur.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att bevilja flyttning av projekt 76558, ansvar 130, samt kvarstående medel på cirka  

13 000 000 kr från service - och teknikförvaltningen till samhällsbyggnadsförvalt-

ningen, ansvar 16101.  

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktige 2013-03-13, § 18 

2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2015-05-29 § 59. 

 

Yrkande 

Bernt Nordgren (ns) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) och Benny Blom 

(m) 
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att bevilja flyttning av projekt 76558, ansvar 130, samt kvarstående medel på cirka  

13 000 000 kr från service - och teknikförvaltningen till samhällsbyggnadsförvalt-

ningen, ansvar 16101.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Bernt Nordgren m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

pro-positioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Bernt 

Nordgren m fl förslag.  
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 KS/2015:443 -256 

 

§ 155 

Upplåtelse av tomträtten Gällivare 12:578  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastigheten Gällivare 12:578 upplåts med tomträtt till AB Infra Polar, org.nr. 

556859-2918 för en tomträttsavgäld av 21 350 kr/år, 

 

att fastigheten kan tilldelas annan sökande om tomträttskontrakt inte är undertecknat 

inom 3 månader från beslutsdatum, 

 

att det åligger tomträttshavaren att inom tre år från tillträdesdagen ha på fastigheten  

färdigställt avsedd byggnation. Byggnadsskyldigheten anses fullgjord när slutbesked  

har utfärdats. Om köparen inte fullgjort byggnadsskyldigheten, eller om tomträtts-

havaren innan denna fullgjorts överlåter fastigheten har kommunen rätt till ett vite av  

400 000 kronor. 

 

Bakgrund 

AB Infra Polar har genom VD Joakim Svensson anhållit om att få tomträtt på fastighet-

en Gällivare 12:578. 

 

För området som ligger efter Vuoskojärvivägen finns en detaljplan som vunnit laga 

kraft 2011-04-21 och som har användningssättet J = industri. Fastighetens areal är  

7 284 kvm. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

att fastigheten Gällivare 12:578 upplåts med tomträtt till AB Infra Polar, org.nr. 

556859-2918 för en tomträttsavgäld av 21 350 kr/år, 

 

att fastigheten kan tilldelas annan sökande om tomträttskontrakt inte är undertecknat 

inom 3 månader från beslutsdatum, 

 

att det åligger tomträttshavaren att inom tre år från tillträdesdagen ha på fastigheten  
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färdigställt avsedd byggnation. Byggnadsskyldigheten anses fullgjord när slutbesked 

har utfärdats. Om köparen inte fullgjort byggnadsskyldigheten, eller om tomträtts-

havaren innan denna fullgjorts överlåter fastigheten har kommunen rätt till ett vite av 

400 000 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse. 

2. Karta.  
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      KS/2014:570 -002 

 

§ 156 

Undertecknande av handlingar  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att till behöriga, såsom motsvarande firmatecknare, att underteckna köpehandlingar, 

kontrakt, avtalshandlingar, fullmakter, låne- och borgensförbindelser och andra ut-

gående skrivelser å kommunstyrelsens vägnar utse kommunstyrelsens ordförande till-

sammans med antingen kommunchef, förvaltningschef för kommunledningskontoret 

eller samhällsbyggnadsförvaltningen eller ekonomichef. Vid förfall för ordföranden 

inträder vice ordförande eller andre vice ordförande i angiven ordning, 

 

att till behöriga, såsom motsvarande firmatecknare, att underteckna köpehandlingar, 

kontrakt, avtalshandlingar, fullmakter och andra utgående skrivelser å sin nämnds  

vägnar utse nämndens ordförande tillsammans med aktuell förvaltningschef. Vid förfall 

för ordförande inträder vice ordförande och vid förfall för denne den ledamot som 

nämnden utser, 

 

Vid beslut som fattas enligt delegerad beslutanderätt undertecknas skrivelser, avtal och 

andra handlingar av den som fattat beslutet. 

 

Bakgrund 
Av 19 § i kommunstyrelsens reglemente följer att avtal med extern part, där kommunstyrelsen 

är avtalspart, skall undertecknas enligt den ordning kommunstyrelsen beslutar.  

 

Vidare anges i reglementet för respektive nämnd att avtal med extern part där nämnden 

är avtalspart ska undertecknas av behörig firmatecknare enligt den ordning kommun-

styrelsen beslutar. 

 

Kommunstyrelsens beslutade 1 juni 2015 § 143 att lämna ärendet öppet till kommun-

styrelsen 15 juni 2015. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Det bedöms inte föreligga några direkta ekonomiska konsekvenser med anledning av 

förslaget till beslut. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Det bedöms inte föreligga några konsekvenser för barn och ungdomar med anledning av 

förslag till beslut. 
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Förslag till beslut 

att till behöriga, såsom motsvarande firmatecknare, att underteckna köpehandlingar, 

kontrakt, avtalshandlingar, fullmakter, låne- och borgensförbindelser och andra ut-

gående skrivelser å kommunstyrelsens vägnar utse kommunstyrelsens ordförande till-

sammans med antingen kommunchef, förvaltningschef för kommunledningskontoret 

eller samhällsbyggnadsförvaltningen eller ekonomichef. Vid förfall för ordföranden 

inträder vice ordförande eller andre vice ordförande i angiven ordning, 

 

att till behöriga, såsom motsvarande firmatecknare, att underteckna köpehandlingar, 

kontrakt, avtalshandlingar, fullmakter och andra utgående skrivelser å sin nämnds  

vägnar utse nämndens ordförande tillsammans med aktuell förvaltningschef. Vid förfall 

för ordförande inträder vice ordförande och vid förfall för denne den ledamot som 

nämnden utser, 

 

Vid beslut som fattas enligt delegerad beslutanderätt undertecknas skrivelser, avtal och 

andra handlingar av den som fattat beslutet. 
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      KS/2015:302 -003 

 

§ 157 

Revidering av gällande riktlinjer för bygdemedel  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta riktlinjer för användning av bygdemedel revideras enligt förslag, 

 

att årsvis redovisa fördelning och prioritering av fördelade bygdemedel, 

 

att efter första året utvärdera förändringen av riktlinjerna för bygdemedel. 
 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har uppdragit åt Utvecklingsenheten att lämna förslag på revidering 

av Riktlinjer för användning av bygdemedel. Bakgrunden till uppdraget är att tillgången 

till bygdemedel är begränsad. 

 

Utvecklingsenheten har utarbetat ett förslag till nya riktlinjer som innebär en flexiblare 

användning av bygdemedel. Förslaget innebär att projekt med stor potential och nytta 

kan få större andel av kostnaden i bidrag och projekt som inte uppfyller dessa villkor 

kan få en mindre del. På detta sätt kan bidragen användas effektivare. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet berör bygdemedel. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ärendet bedöms inte medföra negativa konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att riktlinjer för användning av bygdemedel revideras enligt förslag. 

 

Beslutsunderlag 

1. Utredning utvecklingsenheten. 

2. Förslag till nya riktlinjer för bygdemedel. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 104. 
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Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande Birgitta Larsson (s) 

 

att anta riktlinjer för användning av bygdemedel revideras enligt förslag, 

 

att årsvis redovisa fördelning och prioritering av fördelade bygdemedel, 

 

att efter första året utvärdera förändringen av riktlinjerna för bygdemedel. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propo-

sitioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlig-

het med Lars Alriksson m fl förslag.  
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 KS/2015:208 -130 

 

§ 158 

Medborgarskapsceremoni  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att ansvaret för medborgarskapsceremonier skrivs in i kommunstyrelsens reglemente. 

 

Kommunstyrelsen besluta 

 

att verksamhetsansvaret placeras inom kommunledningskontoret. 

 

Bakgrund 

Den 1 april 2015 trädde förändringar i lagen om svenskt medborgarskap ikraft, i enlig-

het med regeringens proposition 2013/14:143 "Ett medborgarskap som grundas på sam-

hörighet". Förändringarna innebär bland annat att varje kommun minst en gång per år 

ska anordna en medborgarskapsceremoni för att högtidlighålla nya svenska medborgare 

deras medborgarskap och markera medborgarskapets betydelse.  

 

Ceremonin ska förmedla portalparagrafens budskap om att det svenska medborgar-

skapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan medborgaren och staten, att med-

borgarskapet innebär friheter, rättigheter och skyldigheter samt att medborgarskapet är 

en grund för folkstyrelsen och står för samhörighet med Sverige.  

 

Gällivare kommun ansvarar efter den 1 april 2015 att bjuda in de som blivit nya med-

borgare på annat sätt än vid födseln, att delta i en medborgarskapsceremoni. Ceremonin 

bör anordnas minst en gång per år, förslagsvis i samband med firandet av svenska  

flaggans dag och nationaldagen den 6 juni. 

 

Tidigare år har nya medborgare uppmärksammats vid nationaldagsfirandet i kommunen. 

Då har det skett på initiativ av kulturenheten under barn-, utbildning- och kulturnämn-

den. Ansvaret för medborgarskapsceremonin bör förslagsvis ligga på kommunstyrelsen 

och verkställighetsansvaret bör skötas av utvecklingsenheten inom kommunlednings-

kontoret. Arrangemanget, det vill säga själva ceremonin, bör förslagsvis genomföras i 

samband med nationaldagsfirandet den 6 juni. Dels för att betona sambandet mellan 

medborgarskapet och firandet av nationaldagen, men också för att de flesta yrkesverk-

samma personer är lediga den 6 juni och kan ges möjlighet att delta i ceremonin.  

 

Kommunstyrelsens ordförande fattade ett delegationsbeslut 2015-05-04 angående att 

verksamhetsansvaret för genomförandet av medborgarskapsceremonin den 6 juni 2015 

placeras inom  
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kommunledningskontoret. Detta var nödvändigt då kommunstyrelsens sammanträde 

äger rum efter den 6 juni 2015.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunen får ersättning från staten för de kostander som uppstår vid anordnandet av 

medborgarskapsceremonin. Ersättningen ska täcka arbetskostander för att förbereda och 

genomföra ceremonin, kostnader för att inhämta namn- och adressuppgifter för nya 

medborgare i kommunen samt för att skicka ut inbjudningar och svarskort till berörda 

personer. Medlen fördelas via statsbudgeten genom det generella stadsbidraget till 

kommunerna. Summan kommunen får genom fördelningen är beroende på antal  

kommuninvånare, och beräknas till ca 50 öre per person. För Gällivare kommuns del 

omfattar ersättningsnivån ca 9000 kronor, den exakta nivån är ej ännu känd. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Införandet av medborgarskapsceremonier är ett lagkrav. Dock kan det ses som positivt 

för barn- och ungdomar som blivit svenska medborgare att få delta i en ceremoni där de 

välkomnas som nya medborgare. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att ansvaret för medborgarskapsceremonier skrivs in i kommunstyrelsens reglemente. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att verksamhetsansvaret placeras inom kommunledningskontoret. 

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Länsstyrelserna. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 115. 
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 KS/2015:384 -104 

 

§ 159 

Riktlinjer för stöd till politisk ungdomsorganisation  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta det reviderade förslaget Riktlinjer för stöd till politisk ungdomsorganisation, 

 

att upphäva det tidigare beslutet 1995-01-30 § 8, 

 

att riktlinjerna gäller omedelbart. 

 

Bakgrund 

Dokumentet "Riktlinjer för stöd till politisk ungdomsorganisation" har setts över och 

reviderats. Riktlinjen antogs av kommunfullmäktige 1995-01-30 § 8 och har varit giltig 

sedan dess. Mindre förändringar är föreslagna så som att kommunstyrelsen framledes 

fattar beslut om formerna för stödet till politisk ungdomsorganisation samt omfatt-

ningen. Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett partis 

ungdomsorganisation.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1 juni 2015 § 116 att lämna ärendet öppet till 

kommunstyrelsen den 15 juni 2015. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna är beroende av hur många aktiva politiska ungdoms-

organisationer som finns i Gällivare kommun. Stödet till politisk ungdomsorganisation 

utgår om 35 % av det belopp moderpartiet erhåller i partistöd, samt därtill ett grundbi-

drag á 3000 kronor/år. Partistödet baseras på antal mandat ett parti har erhållit i kom-

munfullmäktige.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Positiv konsekvens för barn- och ungdomar då ekonomiskt stöd till politiska ungdoms-

organisationer bidrar till större insyn i demokratiska grundvärderingar och förhållnings-

sätt. Det sociala kapitalet i samhället ökar genom att fler ungdomar ges möjlighet att 

delta aktivt i förenings- och organisationslivet, vilket är positivt för hela samhället. 

 

Förslag till beslut 

Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta det reviderade förslaget Riktlinjer för stöd till politisk ungdomsorganisation, 
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att upphäva det tidigare beslutet 1995-01-30 § 8, 

 

att riktlinjerna gäller omedelbart. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges protokoll 1995-01-08 § 8. 

2. Riktlinjer för stöd till politisk ungdomsorganisation. 

2. Riktlinjer kommunalt partistöd. 
 

Yrkande 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)  

 

att anta det reviderade förslaget Riktlinjer för stöd till politisk ungdomsorganisation, 

 

att upphäva det tidigare beslutet 1995-01-30 § 8, 

 

att riktlinjerna gäller omedelbart. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

pro-positioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-

mäktige i enlighet med Lars Alriksson m fl förslag.  
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      KS/2015:177 -015 

 

§ 160 

Samverkan och samordning inom räddningstjänsten i Norrbotten  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att utöka samverkan inom räddningstjänsten enligt kommunförbundsstyrelsens förslag,  

 

att teckna samarbetsavtal och införa inre befäl som ledningsfunktion för larmberedskap 

enligt kommunförbundsstyrelsens förslag. 
 

Jäv 

Benny Blom (m) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut. 
 

Bakgrund 

Gällivare räddningstjänst har till uppgift att skapa säkerhet och trygghet i kommunen. 

För att på ett effektivt sätt kunna förhindra att olyckor sker, samt hantera störningar, 

olyckor och kriser effektivt behövs samverkan. En effektiv samverkan inom det skade-

förebyggande och skadeavhjälpande området skapar goda förutsättningar att detta upp-

nås. Det finns redan i dag ett samarbete mellan olika kommuner i Norrbotten och an-

gränsande kommuner, län och länder. Detta samarbete är nu moget att ta ett steg vidare. 

 

Lagstiftningen är tydlig i Lagen om skydd mot olyckor, att kommunerna och de statliga 

myndigheterna som ansvarar för räddningstjänst ska samordna verksamheten samt sam-

arbeta med varandra och med andra som berörs SFS 2003:778 1 kap 6 §. Kommunerna 

ska även ta tillvara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för räddningstjänst en-

ligt SFS 2003:778 3 kap 7 §. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1 juni 2015 § 117 att lämna ärendet öppet till 

kommunstyrelsen den 15 juni 2015. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att utöka samverkan inom räddningstjänsten enligt kommunförbundsstyrelsens förslag,  
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att teckna samarbetsavtal och införa inre befäl som ledningsfunktion för larmberedskap 

enligt kommunförbundsstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

1. Samverkan och samordning inom räddningstjänsten i Norrbotten. 

2. Service- och tekniknämnden 2015-04-21 § 68. 
 

Yrkande 
Bernt Nordgren (ns) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) 

 

att utöka samverkan inom räddningstjänsten enligt kommunförbundsstyrelsens förslag,  

 

att teckna samarbetsavtal och införa inre befäl som ledningsfunktion för larmberedskap 

enligt kommunförbundsstyrelsens förslag. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Bernt Nordgren m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda pro-

positioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i 

enlighet med Bernt Nordgren m fl förslag.  
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 KS/2014:569 -003 

 

§ 161 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att femte stycket under § 46 interpellationer tas bort.  

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-13 § 48 att anta förslag till revideringar av 

kommunfullmäktiges arbetsordning med tillägg av ett antal att-satser. Gällande en me-

ning i första att-satsen uppstod oklarheter angående beslutet då fullmäktige beslutat att 

under 46 § Interpellationer, 3:e stycket, stryka ”interpellationen bör besvaras vid näst-

kommande sammanträde”.  

Under samma paragraf, femte stycket, framgår följande: ” En interpellation bör besvaras 

senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes”.  

 

Med anledning av att fullmäktige beslutade att ta bort den föreslagna skrivningen i 

tredje stycket men behålla den ursprungliga skrivningen i femte stycket har beredningen 

inför kommunstyrelsens arbetsutskott valt att lyfta ärendet angående förtydligande gäl-

lande interpellationer, hur och när de ska ställas och besvaras. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att femte stycket under § 46 interpellationer tas bort.  

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-04-13 § 48. 

2. Kommunfullmäktiges arbetsordning. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 118. 
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 KS/2015:429 -045 

 

§ 162 

TOP bostäder ABs begäran om kommunal borgen  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att bevilja TOP bostäder AB en utökning av proprieborgen (borgen såsom för  

egen skuld) med 30 000 000 kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om  

385 999 560 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Bakgrund 

TOP bostäder AB har inkommit med begäran om utökad kommunal borgen om 

30 000 000 kronor avseende nyupplåning för finansiering av investeringsprojekt och 

markförvärv, samt minskning av befintlig internkredit. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Vid ett beviljande av kommunal borgen kommer TOP Bostäder AB att kunna finansiera 

nödvändiga investeringar och lösa sitt kortfristiga likviditetsbehov. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att bevilja TOP bostäder AB en utökning av proprieborgen (borgen såsom för  

egen skuld) med 30 000 000 kronor upp till ett totalt högsta lånebelopp om  

385 999 560 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Beslutsunderlag 

1. TOP begäran om borgen 2015-04-29. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 142. 
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 KS/2015:12 -019 

 

§ 163 

Kommunstyrelsens ärendeuppföljning  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att punkt 1, 10 och 15 tas bort då beslut i ärendet tagits samt  

 

att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista. 

 

Bakgrund 
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 
1. Ärendeuppföljningslistan 2015. 

 

Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar 

 

att punkt 1, 10 och 15 tas bort då beslut i ärendet tagits samt  

 

att godkänna upprättad ärendeuppföljningslista. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsens har beslutat i enlighet med Lars 

Alrikssons förslag.  
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      KS/2014:294 -531 

 

§ 164 

Motion av Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Benny Ringvall (m), Monika Nord-

vall Hedström (m), Rolf Wessel (m) och Ingrid Josefsson - Levande landsbygd buss-

turer till Nilivaara  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen. 

  

Bakgrund 

Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Benny Ringvall (m), Monika Nordvall Hed-

ström (m), Rolf Wessel (m) och Ingrid Josefsson (m) har inkommit med en motion an-

gående levande landsbygd. 

I motionen framkommer det att bussen enbart går en gång i vecka under skollov och att 

kiosken då inte får sina dagligvaror som t.ex. mejerivaror och att ibland skickas även 

apoteksvaror med bussen. Den glesa turtätheten påverkar tillgången av dessa varor. 

Även byns näringsliv får problem med både inkommande och utgående leveranser.  

Motionärerna yrkar: 

Att kommunen tillser byns behov av bussturer säkerställs under skollov 

 

Undertecknad har varit i kontakt med Länstrafiken i Norrbotten i frågan samt bussgods 

där vi kan konstatera att detta inte är en kommunal fråga utan ärendet ska hanteras via 

näringslivet och deras leverantörer av varor samt leverantörernas transportorganisation. 

I samband med att motionen inkom och frågan inte var löst för näringslivet inför 

påsklovet 2014 säkerställde vi att varor levererades till Nilivaara under den aktuella 

perioden enligt önskemål om 3 ggr under påsklovsveckan 

 

Ekonomiska konsekvenser 

För 2014 var bruttokostnaden för linje 420 ca 1,1 mkr och efter intäkter ca 670 tkr.  Att 

införa dessa tre extra turer medförde en extra kostnad på ca 9000 kr. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

En begränsning av turer under lov minskar barn och ungdomars resemöjligheter till  

tätorten, men om det får andra konsekvenser går ej att fastställa. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen, 
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att motionen därmed är besvarad. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion. 

2. Aktuell tidtabell. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 119. 

 

Yrkande 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) 

 

att avslå motionen. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alrikson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-

mäktige i enlighet med Lars Alriksson m fl förslag.  
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      KS/2015:223 -012 

 

§ 165 

Kommunplan 2016-2018  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta kommunplan 2016-2018 exklusive budget.  

 

Bakgrund 

Kommunplanen beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på 

under den kommande perioden. Kommunplanen är styrande för kommunen och ska vara 

utgångspunkt i nämnders och styrelsers arbete med verksamhetsplaner.  

 

Kommunplanen 2016-2018 innehåller kommunens styrmodell, verksamhetsplanerings-

processen, kommunens mål för god ekonomisk hushållning under perioden, kommun-

fullmäktiges styrkort 2016-2018 samt en beskrivning av kommunens organisation och 

bolag.  

 

Budgeten 2016-2018 antas parallellt med kommunplanen och beslutas som åtskilda 

ärenden. Budgeten och kommunplanen paketeras dock ihop till ett gemensamt doku-

ment när budgeten har beslutats i kommunfullmäktige.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslut av kommunplan medför ekonomiska konsekvenser i form av prioriterade områ-

den genom beslutet av mål för god ekonomisk hushållning.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Beslut av kommunplan kan innebära vissa konsekvenser för barn och ungdomar i form 

av prioriterade områden. Vilka konsekvenser är i dagsläget svåra att bedöma.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta kommunplan 2016-2018 exklusive budget.  

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunplan 2016-2018 exklusive budget. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 120. 
 

Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) 
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att anta kommunplan 2016-2018 exklusive budget.  
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-

mäktige i enlighet med Lars Alriksson m fl förslag.  
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      KS/2015:236 -041 

 

§ 166 

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2016, plan 2017-2018  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag till investeringsbudget 2016 och plan för åren 2017-2018, 

 

Kommunstyrelsen  

Investeringsbudget 2016: 13 750 tkr och driftkonsekvenser -125 tkr. 

Budgetplan 2017: 10 000 tkr och driftkonsekvenser -125 tkr. 

Budgetplan 2018: 18 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Investeringsbudget 2016: 341 000 tkr och driftkonsekvenser 75 tkr. 

Budgetplan 2017: 285 000 tkr och driftkonsekvenser 75 tkr. 

Budgetplan 2018: 30 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

 

Protokollsanteckning 

Birgitta Larsson (s) vill föra följande till protokollet:  

att vi deltar ej i beslutet och avser att ställa yrkanden vid kommunfullmäktige 24 augusti 

2015. 

 

Bakgrund 

Förslag till investeringsbudget 2016 och plan 2017-2018 för Kommunstyrelsen har upp-

rättats i enlighet med KF direktiv till nämnderna 2015-03-16 § 32. 

Innebärande att förvaltningen tagit fram kalkylunderlag till de preliminärt antagna pro-

jekten. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige  

 

att anta förslag till investeringsbudget 2016 och plan för åren 2017-2018, 

 

Kommunstyrelsen  

Investeringsbudget 2016: 13 750 tkr och driftkonsekvenser -125 tkr 

Budgetplan 2017: 10 000 tkr och driftkonsekvenser -125 tkr 

Budgetplan 2018: 18 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Investeringsbudget 2016: 318 000 tkr och driftkonsekvenser 75 tkr 
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Budgetplan 2017: 285 000 tkr och driftkonsekvenser 75 tkr 

Budgetplan 2018: 30 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

1. Investeringsbudget 2016-2018 inklusive kalkyler för investeringsprojekt. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 121. 
 

Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar  
 

att anta förslag till investeringsbudget 2016 och plan för åren 2017-2018, 

 

Kommunstyrelsen  

Investeringsbudget 2016: 13 750 tkr och driftkonsekvenser -125 tkr. 

Budgetplan 2017: 10 000 tkr och driftkonsekvenser -125 tkr. 

Budgetplan 2018: 18 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Investeringsbudget 2016: 341 000 tkr och driftkonsekvenser 75 tkr. 

Budgetplan 2017: 285 000 tkr och driftkonsekvenser 75 tkr. 

Budgetplan 2018: 30 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-

mäktige i enlighet med Lars Alrikssons förslag.  
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 KS/2015:238 -041 

 

§ 167 

Kommunstyrelsens taxor 2016  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att gällande tätortstrafikens biljettaxa: 

årskort för barn och ungdomars är oförändrat, 

halvårskort för barn och ungdomar är oförändrat, 

öka årskort för vuxna till 1 000 kr, 

öka halvårskort för vuxna till 650 kr, 

öka årskort för seniorer till 700 kr, 

öka halvårskort för seniorer till 400 kr, 

 

att i övrigt anta kommunstyrelsens taxor för 2016. 

 

Protokollsanteckning 

Birgitta Larsson (s) vill föra följande till protokollet:  

att vi deltar ej i beslutet och avser att ställa yrkanden vid kommunfullmäktige 24 augusti 

2015. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun kommun-

styrelsen har upprättat förslag till följande taxor inom kommunstyrelsens verksamhets-

område: 

 

Alkoholtaxa för ansökning och tillsyn samt serveringstillstånd, Dnr Ks 2015:255-041. 

Taxa för tätortstrafiken, Dnr Ks 2015:256-041. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget har upprättats i enlighet med budgetregler och kommunplansdirektiv. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att gällande tätortstrafikens biljettaxa: 

årskort för barn och ungdomars är oförändrat, 

halvårskort för barn och ungdomar är oförändrat, 
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öka årskort för vuxna till 1 000 kr, 

öka halvårskort för vuxna till 650 kr, 

öka årskort för seniorer till 700 kr, 

öka halvårskort för seniorer till 400 kr, 

 

att i övrigt anta kommunstyrelsens taxor för 2016. 

 

Beslutsunderlag 

1. Alkoholtaxa för ansökning och tillsyn samt serveringstillstånd, Dnr Ks 2015:255-041. 

2. Taxa för tätortstrafiken Dnr Ks 2015:256-041. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 122. 

 

Yrkande 

Benny Blom (m) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m) 

 

att gällande tätortstrafikens biljettaxa: 

årskort för barn och ungdomars är oförändrat, 

halvårskort för barn och ungdomar är oförändrat, 

öka årskort för vuxna till 1 000 kr, 

öka halvårskort för vuxna till 650 kr, 

öka årskort för seniorer till 700 kr, 

öka halvårskort för seniorer till 400 kr, 

 

att i övrigt anta kommunstyrelsens taxor för 2016. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Benny Blom m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-

mäktige i enlighet med Benny Blom m fl förslag.  
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 KS/2015:239 -041 

 

§ 168 

Taxor inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2016, delegerat för beslut  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta kommunstyrelsens taxor för 2016. 

 

Bakgrund 
Enligt budgetreglerna 2016-2018, beslutade av kommunfullmäktige (ärendenummer  

Ks 2015:144–041) har kommunstyrelsen delegation att fatta beslut om följande taxor: 

 

Taxa för lotteritillstånd Dnr Ks 2015:257–041. 

Taxa för föreningstjänster, kopiering, Dnr Ks 2015:258–041. 

Taxa för kopiering av allmän handling, Dnr Ks 2015:259–041. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget har upprättats i enlighet med budgetregler och kommunplansdirektiv. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att anta kommunstyrelsens taxor för 2016. 

 

Beslutsunderlag 

1. Taxa för lotteritillstånd Dnr Ks 2015:257–041.  

2. Taxa för föreningstjänster, kopiering Dnr Ks Ks 2015:258–041. 

3. Taxa för kopiering av allmän handling Dnr Ks 2015:259–041. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 123. 

 

Yrkande 

Benny Blom (m) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m) yrkar  

 

att anta kommunstyrelsens taxor för 2016. 

 

Birgitta Larsson (b) yrkar  

 

att höja 2,8 % på samtliga taxor. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer Benny Blom m fl förslag mot Birgitta Larssons förslag till beslut 

under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 

beslutat i enlighet med Benny Blom m fl förslag.  
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      KS/2015:237 -041 

 

§ 169 

Kommunstyrelsens driftbudget 2016, plan 2017-2018  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag till driftbudget 2016 och plan 2017-2018, 

 

Kommunstyrelsen 

Driftbudget 2016: 85 067 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och -50 i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2017: 84 446 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och -50 i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2018: 84 446 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i drift-

konsekvens. 

 

Protokollsanteckning 

Birgitta Larsson (s) vill föra följande till protokollet:  

att vi deltar ej i beslutet och avser att ställa yrkanden vid kommunfullmäktige 24 augusti 

2015. 

 

Bakgrund 

Förslag till driftbudget 2016 samt plan för åren 2017-2018 för Kommunstyrelsen har 

upprättats.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige   

 

att anta förslag till driftbudget 2016 och plan 2017-2018, 

 

Kommunstyrelsen 

Driftbudget 2016: 83 958 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och -50 i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2017: 83 337 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och -50 i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2018: 83 337 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i drift-

konsekvens. 

 

Beslutsunderlag 

1. Driftbudgethandlingar. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 124. 
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Yrkande 

Fredric Olofsson (mav) yrkar  

 

Driftbudget 2016: 85 067 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och -50 i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2017: 84 446 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och -50 i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2018: 84 446 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i drift-

konsekvens. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Fredric Olofssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-

mäktige i enlighet med Fredric Olofssons förslag.  
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      KS/2015:252 -041 

 

§ 170 

Socialnämndens investeringsbudget 2016, plan 2017-2018  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag till investeringsbudget 2016 och plan för åren 2017-2018, 

 

Socialnämnden: 

Investeringsbudget 2016: 6 500 tkr och driftkonsekvenser 800 tkr. 

Budgetplan 2017: 6 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2018: 0 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

 

Protokollsanteckning 

Birgitta Larsson (s) vill föra följande till protokollet:  

att vi deltar ej i beslutet och avser att ställa yrkanden vid kommunfullmäktige 24 augusti 

2015. 

 

Bakgrund 

Förslag till investeringsbudget 2016 och plan 2017-2018 för socialnämnden har upprät-

tats i enlighet med KS direktiv till nämnderna 2014-06-16 § 131. Innebärande att för-

valtningen tagit fram kalkylunderlag till de preliminärt antagna projekten. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag till investeringsbudget 2016 och plan för åren 2017-2018, 

 

Socialnämnden: 

Investeringsbudget 2016: 6 500 tkr och driftkonsekvenser 800 tkr. 

Budgetplan 2017: 6 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2018: 0 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

1. Investeringsbudget 2016-2018 för verksamheter inklusive kalkyler för investerings-

projekt. 

2. Socialnämnden 2015-04-23 § 61. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 125. 
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Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar  

 

att anta förslag till investeringsbudget 2016 och plan för åren 2017-2018, 

 

Socialnämnden: 

Investeringsbudget 2016: 6 500 tkr och driftkonsekvenser 800 tkr. 

Budgetplan 2017: 6 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2018: 0 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-

mäktige i enlighet med Lars Alrikssons förslag.  
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 KS/2015:253 -041

  

 

§ 171 

Socialnämndens taxor 2016  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta socialnämndens taxor för 2016. 

 

Protokollsanteckning 

Birgitta Larsson (s) vill föra följande till protokollet:  

att vi deltar ej i beslutet och avser att ställa yrkanden vid kommunfullmäktige 24 augusti 

2015. 

 

Bakgrund 

Enligt budgetreglerna 2016-2018, beslutade av Kommunfullmäktige (ärendenummer Ks 

2015:144–041) har socialnämnden delegation att fatta beslut om följande taxor: 

 

Taxa för vård- och omsorgsavgift, Dnr KS/2015:288 

Taxa för trygghetslarm, Dnr KS/2015:289 

Taxa för kost, Dnr KS/2015:290 

Taxa för förbrukningsartiklar inom särskilda boenden, Dnr KS/2015:291 

Taxa för avlastning/korttidsvård, Dnr KS/2015:292 

Taxa för färdtjänst, Dnr KS/2015:293 

Taxa för den kommunaliserade hälso- och sjukvården, Dnr KS/2015:294. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget har upprättats i enlighet med budgetregler och kommunplansdirektiv. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta socialnämndens taxor för 2016. 

 

Beslutsunderlag 

1. Taxa för vård- och omsorgsavgift, Dnr KS/2015:288. 

2. Taxa för trygghetslarm, Dnr KS/2015:289. 

3. Taxa för kost, Dnr KS/2015:290. 
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4. Taxa för förbrukningsartiklar inom särskilda boenden, Dnr KS/2015:291. 

5. Taxa för avlastning/korttidsvård, Dnr KS/2015:292. 

6. Taxa för färdtjänst, Dnr KS/2015:293. 

7. Taxa för den kommunaliserade hälso- och sjukvården, Dnr KS/2015:294. 

8. Socialnämnden 2015-04-23 § 63. 

9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 126. 

 

Yrkande 

Fredric Olofsson (mav) yrkar med instämmande av Benny Blom (m) 

 

att anta socialnämndens taxor för 2016. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Fredric Olofsson m fl förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kom-

munfullmäktige i enlighet med Fredric Olofsson m fl förslag.  

 

 

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  377 (410) 

 

 2015-06-15  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 KS/2015:251 -041  

 

§ 172 

Socialnämndens driftbudget 2016, plan 2017-2018  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag till driftbudget 2016, plan 2017-2018, 

 

Socialnämnden 

Driftbudget 2016: 469 541 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag och 800 tkr i 

driftkonsekvens, 

 

Driftbudget 2017: 466 427 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag och 0 tkr i

  driftkonsekvens, 

 

Driftbudget 2018: 466 426 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag och 0 tkr i 

driftkonsekvens. 

 

Protokollsanteckning 

Birgitta Larsson (s) vill föra följande till protokollet:  

att vi deltar ej i beslutet och avser att ställa yrkanden vid kommunfullmäktige 24 augusti 

2015. 

 

Bakgrund 

Förslag till driftbudget 2016 samt plan för åren 2017-2018 för socialnämnden har upp-

rättats. Förslaget innebär en anpassning till det av KS 2014-06-16 § 131 antagna  

förslaget till ramförändringar och engångsanslag. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag till driftbudget 2016, plan 2017-2018, 

 

Socialnämnden 

Driftbudget 2016: 458 488 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag och 800 tkr i 

driftkonsekvens, 
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Driftbudget 2017: 455 374 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag och 0 tkr i

   driftkonsekvens, 

 

Driftbudget 2018: 455 373 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag och 0 tkr i 

driftkonsekvens. 

 

Beslutsunderlag 

1. Driftbudgethandlingar. 

2. Socialnämnden 2015-04-23 § 60. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 127. 

 

Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar  

 

att anta förslag till driftbudget 2016, plan 2017-2018, 

 

Socialnämnden 

Driftbudget 2016: 469 541 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag och 800 tkr i 

driftkonsekvens, 

 

Driftbudget 2017: 466 427 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag och 0 tkr i

   driftkonsekvens, 

 

Driftbudget 2018: 466 426 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag och 0 tkr i 

driftkonsekvens. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-

mäktige i enlighet med Lars Alrikssons förslag.  
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      KS/2015:241 -041 

 

§ 173 

Miljö- och byggnämndens taxor 2016  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta oförändrad taxa för tillsyn enligt miljöbalken för 2016, 

 

att anta oförändrad taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel för 2016, 

 

att anta oförändrad taxa för plan- och bygglov för 2016. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Miljö- och 

byggnämnden har upprättat förslag till följande taxor inom nämndens verksamhets-

område: 

 

Taxa för tillsyn enligt miljöbalken 

Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel 

Taxa för plan- och bygglov 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Både taxa för tillsyn enligt miljöbalken och taxa för tillsyn över handel med receptfria 

läkemedel samt plan- och bygglovstaxan föreslås vara oförändrad. 

 

Oförändrade taxor kommer ge kommunen en oförändrad intäkt per år från och med 

2016-01-01, se mer detaljerad information om taxorna i bilagorna. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga konsekvenser. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta oförändrad taxa för tillsyn enligt miljöbalken för 2016, 

 

att anta oförändrad taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel för 2016, 

 

att anta oförändrad taxa för plan- och bygglov för 2016. 
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Beslutsunderlag 

1. Taxa för tillsyn enligt miljöbalken. 

2. Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel. 

3. Taxa för plan och bygglov. 

4. Miljö- och byggnämnden 2015-04-23 § 56. 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 128. 

 

Yrkande 

Bernt Nordgren (ns) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att anta oförändrad taxa för tillsyn enligt miljöbalken för 2016, 

 

att anta oförändrad taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel för 2016, 

 

att anta oförändrad taxa för plan- och bygglov för 2016. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Bernt Nordgren m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

pro-positioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-

mäktige i enlighet med Bernt Nordgren m fl förslag.  
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     KS/2015:240 -041 

 

§ 174 

Miljö- och byggnämndens driftbudget 2016, plan 2017-2018  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag till driftbudget 2015, plan 2017-2018, 

 

Miljö- och byggnämnden 

Driftbudget 2016: 3 743 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i drift-

konsekvens.  

Driftbudget 2017: 3 714 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2018: 3 714 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i drift-

konsekvens. 

 

Bakgrund 

Förslag till driftbudget 2016 samt plan för åren 2017 – 2018 för miljö- och byggnämn-

den har upprättats. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta förslag till driftbudget 2015, plan 2017-2018, 

 

Miljö- och byggnämnden 

Driftbudget 2016: 3 602 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i drift-

konsekvens.  

Driftbudget 2017: 3 573 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2018: 3 573 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i drift-

konsekvens. 

 

Beslutsunderlag 

1. Driftbudgethandlingar. 

2. Miljö- och byggnämnden 2015-04-23 § 58. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 129. 

 

Yrkande 

Benny Blom (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) 
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att anta förslag till driftbudget 2015, plan 2017-2018, 

 

Miljö- och byggnämnden 

Driftbudget 2016: 3 743 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i drift-

konsekvens.  

Driftbudget 2017: 3 714 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2018: 3 714 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i drift-

konsekvens. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Benny Blom m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-

mäktige i enlighet med Benny Blom m fl förslag.  
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      KS/2015:248 -041 

 

§ 175 

Service- och tekniknämndens investeringsbudget 2016, plan 2017-2018  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag till investeringsbudget 2016 och plan för åren 2017-2018. 

 

Service- och tekniknämndens skattefinansierade verksamheter: 

Investeringsbudget 2016: 47 200 tkr och driftkonsekvenser 154 tkr. 

Budgetplan 2017: 59 120 tkr och driftkonsekvenser 90 tkr. 

Budgetplan 2018: 35 000 tkr och driftkonsekvenser 310 tkr. 

 

Service- och tekniknämndens affärsverksamheter: 

Investeringsbudget 2016: 16 000 tkr. 

Budgetplan 2017: 16 000 tkr. 

Budgetplan 2018: 16 000 tkr. 

 

Protokollsanteckning 

Birgitta Larsson (s) vill föra följande till protokollet:  

att vi deltar ej i beslutet och avser att ställa yrkanden vid kommunfullmäktige 24 augusti 

2015. 

 

Bakgrund 

Förslag till investeringsbudget 2016 och plan 2017-2018 för service- och tekniknämn-

den (affärs- och skatteverksamheter) har upprättats i enlighet med KF kommunplansdi-

rektiv och budgetregler 2015-03-16 § 32. Innebärande att förvaltningen tagit fram kal-

kylunderlag till de preliminärt antagna projekten. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag till investeringsbudget 2016 och plan för åren 2017-2018. 

 

Service- och tekniknämndens skattefinansierade verksamheter: 

Investeringsbudget 2016: 47 200 tkr och driftkonsekvenser 154 tkr. 

Budgetplan 2017: 59 120 tkr och driftkonsekvenser 90 tkr. 

Budgetplan 2018: 35 000 tkr och driftkonsekvenser 310 tkr. 

 

Service- och tekniknämndens affärsverksamheter: 

Investeringsbudget 2016: 16 000 tkr. 
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Budgetplan 2017: 16 000 tkr. 

Budgetplan 2018: 16 000 tkr. 

 

Beslutsunderlag 
1. Investeringsbudget 2016-2018 för skattefinansierade verksamheter inklusive kalkyler 

för investeringsprojekt. 

2. Investeringsbudget 2016-2018 för affärsverksamheter inklusive kalkyler för investe-

ringsprojekt. 

3. Service- och tekniknämnden 2015-04-21 § 58. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 130. 

 

Yrkande 

Bernt Nordgren (ns) yrkar  

 

att anta förslag till investeringsbudget 2016 och plan för åren 2017-2018. 

 

Service- och tekniknämndens skattefinansierade verksamheter: 

Investeringsbudget 2016: 47 200 tkr och driftkonsekvenser 154 tkr. 

Budgetplan 2017: 59 120 tkr och driftkonsekvenser 90 tkr. 

Budgetplan 2018: 35 000 tkr och driftkonsekvenser 310 tkr. 

 

Service- och tekniknämndens affärsverksamheter: 

Investeringsbudget 2016: 16 000 tkr. 

Budgetplan 2017: 16 000 tkr. 

Budgetplan 2018: 16 000 tkr. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Bernt Nordgrens förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-

mäktige i enlighet med Bernt Nordgrens förslag.  
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      KS/2015:249 -041 

 

§ 176 

Service- och tekniknämndens taxor 2016  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens skattefinansierade verksam-

heter, 

 

att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens affärsverksamheter. 

 

Protokollsanteckning 

Birgitta Larsson (s) vill föra följande till protokollet:  

att vi deltar ej i beslutet och avser att ställa yrkanden vid kommunfullmäktige 24 augusti 

2015. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Service- och 

tekniknämnden har upprättat förslag till följande taxor inom service- och tekniknämn-

dens verksamhetsområde: 

 

Skattefinansierad verksamhet 

Taxa för fritidsanläggningar, Dnr Ks 2015:274 -206. 

Taxa för felparkeringsavgifter, Dnr Ks 2015:275 -514. 

Taxa för Räddningstjänsten intern teknisk service, Dnr Ks 2015:276 -170. 

Taxa för Pensionärsservice, Dnr Ks 2015:277 -737. 

 

Affärsverksamheter 

Avfallstaxa för hushållsavfall, Dnr Ks 2015:278 -406. 

Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning, Dnr Ks 2015:279 -406. 

Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar, Dnr Ks 2015:280 -356. 

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar, Dnr Ks 2015:281 -346. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens skattefinansierade verksam-

heter, 

 

att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens affärsverksamheter. 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  386 (410) 

 

 2015-06-15  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

Beslutsunderlag 

Skattefinansierad verksamhet: 

1. Taxa för fritidsanläggningar, Dnr Ks 2015:274 -206. 

2. Taxa för felparkeringsavgifter, Dnr Ks 2015:275 -514. 

3. Taxa för Räddningstjänsten intern teknisk service, Dnr Ks 2015:276 -170. 

4. Taxa för Pensionärsservice, Dnr Ks 2015:277 -737. 

5. Sammanställning taxor, skattefinansierad verksamhet. 

Affärsverksamheter: 

6. Avfallstaxa för hushållsavfall, Dnr Ks 2015:278 -406. 

7. Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning, Dnr Ks 2015:279 -406. 

8. Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar, Dnr Ks 2015:280 -356. 

9. Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar, Dnr Ks 2015:281 -346. 

10. Sammanställning taxor, affärsverksamheter. 

11. Service- och tekniknämnden 2015-04-21 § 60. 

12. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 131. 

 

Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar  

 

att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens skattefinansierade verksam-

heter, 

 

att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens affärsverksamheter. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-

mäktige i enlighet med Lars Alrikssons förslag.  
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      KS/2015:247 -041 

 

§ 177 

Service- och tekniknämndens driftbudget 2016, plan 2017-2018  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag till driftbudget 2016, plan 2017-2018, 

 

Service- och tekniknämnden 

Driftbudget 2016:  96 545 tkr, varav 3 150 tkr i engångsanslag och 154 tkr i 

driftkonsekvens. 

Driftbudget 2017:  97 353 tkr, varav 2 200 tkr i engångsanslag och 90 tkr i 

driftkonsekvens. 

Driftbudget 2018:  95 463 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 310 tkr i drift-

konsekvens. 

 

Protokollsanteckning 

Birgitta Larsson (s) vill föra följande till protokollet:  

att vi deltar ej i beslutet och avser att ställa yrkanden vid kommunfullmäktige 24 augusti 

2015. 

 

Bakgrund 

Förslag till driftbudget 2016 samt plan för åren 2017-2018 för service- och teknik-

nämnden har upprättats. Förslaget innebär en anpassning till kommunplansdirektiv och 

budgetregler 2016 KF 2015-03-16 § 32 antagna förslaget till ramförändringar och  

engångsanslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta förslag till driftbudget 2016, plan 2017-2018, 

 

Service- och tekniknämnden 

Driftbudget 2016:  94 574 tkr, varav 3 150 tkr i engångsanslag och 154 tkr i 

driftkonsekvens. 

Driftbudget 2017:  95 382 tkr, varav 2 200 tkr i engångsanslag och 90 tkr i 

driftkonsekvens. 

Driftbudget 2018:  93 492 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 310 tkr i drift-

konsekvens. 
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Beslutsunderlag 

1. Driftbudgethandlingar. 

2. Service- och tekniknämnden 2015-04-21 § 57. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 132. 

 

Yrkande 

Benny Blom (m) yrkar  

att anta förslag till driftbudget 2016, plan 2017-2018, 

 

Service- och tekniknämnden 

Driftbudget 2016:  96 545 tkr, varav 3 150 tkr i engångsanslag och 154 tkr i 

driftkonsekvens. 

Driftbudget 2017:  97 353 tkr, varav 2 200 tkr i engångsanslag och 90 tkr i 

driftkonsekvens. 

Driftbudget 2018:  95 463 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 310 tkr i drift-

konsekvens. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Benny Bloms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda pro-

positioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäk-

tige i enlighet med Benny Bloms förslag.  
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      KS/2015:243 -041 

 

§ 178 

Barn-, utbildning- och kulturnämndens investeringsbudget 2016, plan 2017-2018  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag till investeringsbudget 2016 och plan för åren 2017-2018, 

 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden 

Investeringsbudget 2016: 1 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2017: 1 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2018: 0 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

 

Protokollsanteckning 

Birgitta Larsson (s) vill föra följande till protokollet:  

att vi deltar ej i beslutet och avser att ställa yrkanden vid kommunfullmäktige 24 augusti 

2015. 

 

Bakgrund 

Förslag till investeringsbudget 2016 och plan 2017-2018 för Barn-, utbildning- och  

kulturnämnden har upprättats i enlighet med KF direktiv till nämnderna 2015-03-16  

§ 32. Innebärande att förvaltningen tagit fram kalkylunderlag till de preliminärt antagna 

projekten. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Förslaget innebär konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag till investeringsbudget 2016 och plan för åren 2017-2018, 

 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden 

Investeringsbudget 2016: 1 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2017: 1 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2018: 0 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

1. Investeringsbudget 2016-2018 verksamheter inklusive kalkyler för investerings-

projekt. 

2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2014-04-21 § 56. 
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3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 133. 

 

Yrkande 

Bernt Nordgren (ns) yrkar med instämmande av Joakim Nordstrand (mp) 

 

att anta förslag till investeringsbudget 2016 och plan för åren 2017-2018, 

 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden 

Investeringsbudget 2016: 1 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2017: 1 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2018: 0 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Bernt Nordgren m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-

mäktige i enlighet med Bernt Nordgren m fl förslag.  
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      KS/2015:245 -041 

 

§ 179 

Barn-, utbildning- och kulturnämndens taxor 2016  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta barn-, utbildning- och kulturnämndens taxor för 2016. 

 

Protokollsanteckning 

Birgitta Larsson (s) vill föra följande till protokollet:  

att vi deltar ej i beslutet och avser att ställa yrkanden vid kommunfullmäktige 24 augusti 

2015. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun Barn-, utbild-

ning- och kulturnämnden har upprättat förslag till följande taxor inom Barn-, utbildning- 

och kulturnämndens verksamhetsområde: 

 

Taxa för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, Dnr Ks 2015:266-

706. 

Taxa för Kulturskolan, Dnr Ks 2015:267-613. 

Taxa för uthyrning av skollokaler, Dnr Ks 2015:268-291. 

 

Utredning 

-Taxa för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem regleras av SFS 

2002:160 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet 

och fritidshem. 

-Taxa för Kulturskolan samt taxa för uthyrning av skollokaler har räknats upp med 2,7% 

i enlighet med budgetdirektiven. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget har upprättats i enlighet med budgetregler och kommunplansdirektiv. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Kulturskolans avgift kan medföra att barn och ungdomar inte kan delta av ekonomiska 

skäl. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta barn-, utbildning- och kulturnämndens taxor för 2016. 
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Beslutsunderlag 

1. Taxa för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, Dnr Ks 

2015:266-706. 

2. Taxa för Kulturskolan, Dnr Ks 2015:267-613. 

3. Taxa för uthyrning av skollokaler, Dnr Ks 2015:268-291. 

4. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2015-04-21 § 58. 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 134. 

 

Yrkande 

Fredric Olofsson (mav) yrkar  

 

att anta barn-, utbildning- och kulturnämndens taxor för 2016. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Fredric Olofssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-

mäktige i enlighet med Fredric Olofssons förslag.  
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      KS/2015:244 -041 

 

§ 180 

Barn-, utbildning- och kulturnämndens driftbudget 2016  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag till driftbudget 2016, plan 2017-2018, 

 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden 

Driftbudget 2016: 290 125 tkr, varav 3 300 tkr i engångsanslag och 0 tkr i 

driftkonsekvens. 

Driftbudget 2017: 285 616 tkr, varav 640 tkr i engångsanslag och 0 tkr i  

driftkonsekvens. 

Driftbudget 2018: 286 611 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 tkr i  

driftkonsekvens. 

 

Protokollsanteckning 

Birgitta Larsson (s) vill föra följande till protokollet:  

att vi deltar ej i beslutet och avser att ställa yrkanden vid kommunfullmäktige 24 augusti 

2015. 

 

Bakgrund 

Förslag till driftbudget 2016 samt plan för åren 2017-2018 för Barn-, utbildning- och 

kulturnämnden har upprättats. Förslaget innebär en anpassning till det av KF 2015-03-

16 § 32 antagna förslaget till ramförändringar och engångsanslag. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Förslaget innebär konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag till driftbudget 2016, plan 2017-2018, 

 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden 

Driftbudget 2016: 285 413 tkr, varav 3 300 tkr i engångsanslag och 0 tkr i 

driftkonsekvens. 

Driftbudget 2017: 280 904 tkr, varav 640 tkr i engångsanslag och 0 tkr i  

driftkonsekvens. 

Driftbudget 2018: 281 899 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 tkr i  

driftkonsekvens. 
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Beslutsunderlag 

1. Driftbudgethandlingar. 

2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2015-04-21 § 57. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 135. 

 

Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar  

 

att anta förslag till driftbudget 2016, plan 2017-2018, 

 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden 

Driftbudget 2016: 290 125 tkr, varav 3 300 tkr i engångsanslag och 0 tkr i 

driftkonsekvens. 

Driftbudget 2017: 285 616 tkr, varav 640 tkr i engångsanslag och 0 tkr i  

driftkonsekvens. 

Driftbudget 2018: 286 611 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 tkr i  

driftkonsekvens. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-

mäktige i enlighet med Lars Alrikssons förslag.  
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      KS/2015:230 -041 

 

§ 181 

Kommunfullmäktiges driftbudget 2016, plan 2017-2018  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag till driftbudget 2016, samt plan för 2017-2018. 

 

Kommunfullmäktige: 

Driftbudget 2016: 1 340 tkr.  

Budgetplan 2017: 1 340 tkr. 

Budgetplan 2018: 1 340 tkr. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har lämnat förslag till budget 2016, samt plan 2017-2018. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige 

 

att anta förslag till driftbudget 2016, samt plan för 2017-2018. 

 

Kommunfullmäktige: 

Driftbudget 2016: 1 340 tkr.  

Budgetplan 2017: 1 340 tkr. 

Budgetplan 2018: 1 340 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

1. Driftbudgetram/plan 2016-2018. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 136. 
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      KS/2015:231 -041 

 

§ 182 

Valnämndens driftbudget 2016, plan 2017-2018  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag till driftbudget 2016, samt plan för 2017-2018. 

 

Valnämnden: 

Driftbudget 2016:    48 tkr  

Budgetplan 2017:    48 tkr. 

Budgetplan 2018:  548 tkr. 

 

Bakgrund 

Valnämnden har lämnat förslag till budget 2016, samt plan 2017-2018. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige 

 

att anta förslag till driftbudget 2016, samt plan för 2017-2018. 

 

Valnämnden: 

Driftbudget 2016:    48 tkr  

Budgetplan 2017:    48 tkr. 

Budgetplan 2018:  548 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

1. Driftbudgetram/plan 2016-2018. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 137. 
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 KS/2015:232 -041 

 

§ 183 

Överförmyndarnämndens driftbudget 2016, plan 2017-2018  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag till driftbudget 2016, samt plan för 2017-2018. 

 

Överförmyndarnämnden 

Driftbudget 2016:  1 230 tkr. 

Budgetplan 2017:  1 230 tkr. 

Budgetplan 2018:  1 230 tkr. 

 

Bakgrund 

Överförmyndarnämnden har lämnat förslag till budget 2016, samt plan 2017-2018. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige 

 

att anta förslag till driftbudget 2016, samt plan för 2017-2018. 

 

Överförmyndarnämnden 

Driftbudget 2016:  1 230 tkr. 

Budgetplan 2017:  1 230 tkr. 

Budgetplan 2018:  1 230 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

1. Driftbudgetram/plan 2016-2018. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 138. 
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 KS/2015:233 -041 

 

§ 184 

Lapplands Kommunalförbunds budget 2016, plan 2017-2018  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta budget för 2016, plan 2017-2018,  

 

Lapplands Kommunalförbund 

Driftbudget 2016: 93 169 tkr. 

Driftbudget 2017: 94 572 tkr. 

Driftbudget 2018: 93 705 tkr. 

 

Bakgrund 

Lapplands kommunalförbund har överlämnat förslag till driftbudget 2016-2018. 

Till direktionens förslag har adderats s k ”fria nyttigheter” om 12 551 tkr per år. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Beslut om Lapplands Kommunalförbunds budget kan medföra konsekvenser för barn 

och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige 

 

att anta budget för 2016, plan 2017-2018,  

 

Lapplands Kommunalförbund 

Driftbudget 2016: 93 169 tkr. 

Driftbudget 2017: 94 572 tkr. 

Driftbudget 2018: 93 705 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

1. LKF direktions protokollsutdrag 2015-04-29 § 34. 

2. Driftbudgethandlingar, bilaga 1a, 1b. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 139. 
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 KS/2015:224 -041 

 

§ 185 

Revisorernas förslag till budget 2016, plan 2017-2018  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att lämna revisorernas budget till kommunfullmäktige för ställningstagande. 

 

Bakgrund 

Revisionen ska lämna förslag till Kommunfullmäktige för budget 2016, samt plan 2017-

2018. 

 

Kommunstyrelsens budgetberedning beslutade 11 maj 2015 § 88 att lämna ärendet öp-

pet till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 1 juni 2015. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att lämna revisorernas budget till kommunfullmäktige för ställningstagande. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 140. 
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 KS/2015:222 -041 

 

§ 186 

Gällivare kommuns budget 2016-2018  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2016-2018 i enlighet med 

kommunstyrelsens budgetförslag, 

 

att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2016-2018 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 2016 om 22,55 kronor per skattekrona. 

 

Protokollsanteckning 

Birgitta Larsson (s) vill föra följande till protokollet:  

att vi deltar ej i beslutet och avser att ställa yrkanden vid kommunfullmäktige 24 augusti 

2015. 

 

Bakgrund 

Budgetförslag för Gällivare kommun har tagits fram genom nämndernas äskanden till 

Kommunfullmäktige utifrån beslutade kommunplansdirektiv och budgetregler. Förut-

sättningarna för budgeten förändras under processens gång, dessa förändringar går att 

urskilja i beslutsunderlag 1-5 genom att jämföra kolumnerna för de olika sammanträ-

dena. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Enligt beslutsunderlag. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ingen utredning gjord 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2016-2018 i enlighet med 

kommunstyrelsens budgetförslag, 
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att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2016-2018 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 2016 om 22,55 kronor per skattekrona. 

 

Beslutsunderlag 

1. Resultatbudget. 

2. Finansieringsbudget. 

3. Balansbudget.  

4. Sammandrag drift.  

5. Sammandrag investering. 

6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 § 141. 

 

Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar  

 

att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2016-2018 i enlighet med 

kommunstyrelsens budgetförslag, 

 

att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2016-2018 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 2016 om 22,55 kronor per skattekrona. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-

mäktige i enlighet med Lars Alrikssons förslag.  
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 KS/2014:547 -102 

 

§ 187 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna begärt entledigande. 

 

Bakgrund 

Anneli Markström (v) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag 

som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Beslutsunderlag 

1. Avsägelse. 

 

 

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  403 (410) 

 

 2015-06-15  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 KS/2014:547 -102 

 

§ 188 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att hänskjuta valet av ersättare (v) till kommunstyrelsens arbetsutskott till kommun-

styrelsen 21 september 2015. 

 

Bakgrund 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Anneli Markström (v) 

upptas till behandling. 

 

Yrkande 

Jeanette Wäppling (v) yrkar  

 

att hänskjuta valet av ersättare (v) till kommunstyrelsens arbetsutskott till kommun-

styrelsen 21 september 2015. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med  

Jeanette Wäpplings förslag.  
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 KS/2014:550 -102 

 

§ 189 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna begärt entledigande. 

 

Bakgrund 

Anneli Markström (v) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag 

som ersättare i kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott. 

 

Beslutsunderlag 

1. Avsägelse. 
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 KS/2014:550 -102 

 

§ 190 

Fyllnadsval av ersättare till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att hänskjuta valet av ersättare (v) till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott till 

kommunstyrelsen 21 september 2015. 

 

Bakgrund 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott efter Anneli 

Markström (v) upptas till behandling. 

 

Yrkande 

Jeanette Wäppling (v) yrkar  

 

att hänskjuta valet av ersättare (v) till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott till 

kommunstyrelsen 21 september 2015. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med  

Jeanette Wäpplings förslag.  
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 KS/2014:612 -102 

 

§ 191 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i samrådsgrupp samebyar  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna begärt entledigande. 

 

Bakgrund 

Anneli Markström (v) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag 

som ersättare i samrådsgrupp samebyar. 

 

Beslutsunderlag 

1. Avsägelse. 
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 KS/2014:612 -102 

 

§ 192 

Fyllnadsval av ersättare till samrådsgrupp samebyar  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att hänskjuta valet av ersättare (v) till samrådsgrupp samebyar till kommunstyrelsen  

21 september 2015. 

 

Bakgrund 

Fyllnadsval av ersättare till samrådsgrupp samebyar efter Anneli Markström (v) upptas 

till behandling. 

 

Yrkande 

Jeanette Wäppling (v) yrkar  

 

att hänskjuta valet av ersättare (v) till samrådsgrupp samebyar till kommunstyrelsen  

21 september 2015. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med  

Jeanette Wäpplings förslag.  
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 KS/2014:586 -102 

 

§ 193 

Avsägelse av uppdrag som ordinarie ledamot i e-nämnden  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna begärt entledigande. 

 

Bakgrund 

Anneli Markström (v) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag 

som ledamot i e-nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

1. Avsägelse. 
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 KS/2014:586 -102 

 

§ 194 

Fastställande av ledamot och fyllnadsval av ersättare i e-nämnden  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa att Joakim Nordstrand (mp) utses till ledamot i e-nämnden,  

 

att hänskjuta valet av ersättare (v) till e-nämnden till kommunstyrelsen 21 september 

2015. 

 

Bakgrund 

Vid proportionellt valsätt som Gällivare kommun har antagit går ersättare Joakim  

Nordstrand (mp) upp som ledamot i e-nämnden efter Anneli Markström (v), och  

fyllnadsval av ersättare i e-nämnden efter Joakim Nordstrand (mp) upptas till behand-

ling. 

 

Yrkande 

Jeanette Wäppling (v) yrkar  

 

att fastställa att Joakim Nordstrand (mp) utses till ledamot i e-nämnden,  

 

att hänskjuta valet av ersättare (v) till e-nämnden till kommunstyrelsen 21 september 

2015. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med  

Jeanette Wäpplings förslag.  
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 KS/2014:606 -102 

 

§ 195 

Val av en ledamot från oppositionen till samrådsgrupp minoritetsspråk  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att Birgitta Larsson (s) utses till ordinarie från oppositionen och Maria Åhlén (s) till 

ersättare i samrådsgruppen för Minoritetsspråk. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har den 25 maj 2015 § 70 beslutat att anta revidering av uppdrags-

beskrivning Samrådsgrupp Minoritetsspråk. 

 

I den nya uppdragsbeskrivningen ska kommunstyrelsen utse två ledamöter, en från  

majoriteten och en från oppositionen. Val av en från majoriteten är gjord och nu före-

ligger det val av en ledamot från oppositionen. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktige 2015-05-25 § 70. 

2. Utdrag från Uppdragsbeskrivning samrådsgrupp minoritetsspråk § 4. 

 

Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att Birgitta Larsson (s) utses till ordinarie från oppositionen och Maria Åhlén (s) till 

ersättare i samrådsgruppen för Minoritetsspråk. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta 

Larssons förslag.  

 

  

/ 


