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§ 109 

 
Budgetuppföljning 

 
KS/2016:9   042 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

att kommunstyrelsen den 9 maj 2016 får en redovisning från barn-,  
utbildning- och kulturnämnden utifrån gjord kartläggning gällande under-

skottet inom nämnden, 
 
att kommunstyrelsen den 9 maj 2016 får en redovisning hur social-

förvaltningen arbetar aktivt för att säkra personalförsörjningen, samt att 
socialförvaltningen redovisar vilka åtgärder som görs för att komma in i 

ram,  
 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen  
ta upp information angående budgetuppföljning.  

 
T.f. Kommunchef Rolf Wennebjörk samt förvaltningscheferna Rune 
Blomster, service- och teknikförvaltningen, Lennart Johansson, samhälls-

byggnadsförvaltningen, Antero Ijäs miljö- och byggförvaltningen,  
Susanne Sandvärn t.f. förvaltningschef barn-, utbildning- och kulturför-

valtningen, Birgitta Palo Johansson, ekonom,  avdelningschef RoS-
Enheten Karin Bröske socialförvaltningen, Marie Rydström Karlsson,  
ekonom samt Görans Sandström, ekonomichef informerar om budget. 

 
Informationen pågår kl. 10.05-11.00. 

 
Gällivare Energi AB, VD Theresa Savonen informerar om budget. 
 

Informationen pågår kl. 11.20-11.40. 
 

Rolf Wennebjörk informerar;  
SÄKERHETSSAMORDNING;  
Ersättningen betalas årligen ut till kommunerna senast den 30 juni för 

innevarande verksamhetsår. Ifjol utbetaldes pengarna i maj månad. Det 
är endast små kostnader (enstaka resor/kurs avgifter) som är konterade 

på verksamhet 2751. Mycket av jobbet har varit mestadels med flykting-
frågan. Kostnaderna som ska konteras mot verksamhet 2751 kommer 
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   Utdragsbestyrkande 

 

under kvartal 2,3 & 4. Detta utifrån den verksamhetsplan som är gjord 
för året.  

 
Förvaltningschefen ska tillsammans med ekonomi återsöka kostnaderna 

från Migrationsverket. Detta kommer att göras efter 30/4 2016 då nuva-
rande avtal löper ut. (Evakueringsboendena).  

 
Avvikelsen på ca 1 520 tkr. beror främst på att intäkter och kostnader 
inte är linjärt fördelade hos några enheter. Den största avvikelsen åter-

finns inom kollektivtrafik, något som jämnar ut sig över kommande  
perioder. Därutöver finns några mindre avvikelser till följd av sjukskriv-

ningar, otillsatta tjänster samt felaktiga konteringar som ska korrigeras.  
 
Partistödet är ej utbetalt och IT-verksamheten har diskussioner med Telia 

gällande kostnader. 
 

Inga större avvikelser i övrigt. En vakant tjänst för miljöstrateg, där  
rekrytering pågår.  
 

Lennart Johansson informerar; 
I budget ingår 400 tkr för utvecklingsplan Sandviken.  

Bedömning är att budgeten följs. 
 
Antero Ijäs informerar; 

Mindre personalkostnader och ökade intäkter. Beräknas att jämna ut sig 
under året med nuvarande ansökningstakt. Större bygglovsansökningar 

är på ingående som ger ökade intäkter. 
 
Rune Blomster informerar; 

Service- och tekniknämndens ledning ger ett överskott på grund av  
obesatta tjänster samt färre utredningsuppdrag.  

 
Projekt och samordning ger ett överskott på grund av sjukskriven  
personal och vakant tjänst samt lägre kostnader för fordonshantering. 

Hyrorna gav också högre intäkter än budgeterade. 
 

Teknikavdelningen har underskott pga inköp av nya armaturer som ska 
belasta investeringskontot. 
 

Service- och fritidsavdelningen visar ett underskott främst pga efter-
släpande rekvireringar på arbetsmarknadsenheten samt vattenskada på 

skytteanläggningen som ska belasta driftbudgeten. 
 

Räddningsavdelningen visar ett underskott beroende på lönekostnader 
för utköp av personal. 
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Service- och teknikförvaltningen som helhet visar ett överskott. Måste 
fortsättningsvis hålla kontroll på kostnaderna. Tjänster som blir besatta 

kommer att öka möjligheten att utföra vårt uppdrag. 
 

Affärsverksamheten bedöms gå mot budget. 
 

Susanne Sandvärn och Birgitta Johansson Palo, ekonom informerar; 
Förskolorna visar redan stor negativ avvikelse pga tjänster över budget, 
prognos – 1 110 tkr. 

 
Grundskolorna har en stor negativ avvikelse, - 2 927 tkr., dock förväntas 

ännu intäkter från 2015 med 1 044 tkr. Förberedelseklass står för en stor 
del av avvikelsen, -1 097 tkr. både pga förväntade inbetalningar för 2015 
samt då barn-, utbildning- och kulturnämnden ersätts i efterskott av  

Migrationsverket. Prognos – 1 000 tkr. pga tjänster över budget.  
 

Kulturprojektet inväntar intäkter för 2015 på 1 912 tkr. 
 
Karin Bröske och Marie Rydström Karlsson, ekonom informerar; 

 
Förvaltningen arbetar intensivt med att sänka budgetavvikelsen på vård-

och omsorgsboende men utfallet visar att man lyckats stävja utökning av 
kostnader vid 2 pilotområden men i övrigt fortsätter avvikelsen inom  
avdelning för vård och omsorg. Förvaltningens satsning på bemannings-

planering visar effekt och i dagsläget kommer förvaltningen inte sätta in 
några punktåtgärder för att hålla budgeten i balans.  

 
Biståndsenhetens underskott visar kostnadskonsekvenser som tillhör  
föregående budgetår och slår mest ut på pågående år. Detta stävjas med 

restriktiv hållning till tjänsteköp av utredningstjänster och rätt kontering. 
 

Theresa Savonen informerar; 
Resultatuppföljning tom mars 2016.  
 

Underlag 
1. Uppföljning tom februari 2016. 

 
Yrkande   
Jeanette Wäppling (V) yrkar  

 
att kommunstyrelsen den 9 maj 2016 får en redovisning från barn-,  

utbildning- och kulturnämnden utifrån gjord kartläggning gällande under-
skottet inom nämnden, 

 
att kommunstyrelsen den 9 maj 2016 får en redovisning hur social-
förvaltningen arbetar aktivt för att säkra personalförsörjningen, samt att 
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socialförvaltningen redovisar vilka åtgärder som görs för att komma in i 
ram,  

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings förslag. 
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§ 110 
 

Delgivningar 

 
KS/2016:10   100 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Delgivningar 

 
1. Ks 2016:364/133 

Migrationsverket har den 31 mars 2016 inkommit med Ny anvisnings-
modell för ensamkommande barn, dnr 7.1-2016-48694. 

 
2. Ks 2016:331/106 
Sveriges Kommuner och Landsting har den 14 mars 2016 inkommit med 

meddelande från styrelsen avseende överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting; vision e-hälsa 2025, dnr 16/00001. 

 
3. Ks 2016:342/007 
Gällivare kommun, Revisorer har den 21 mars 2016 inkommit med  

revisionsrapport, samt slutdokument gällande Internkontroll avseende 
barnomsorgsavgifter. 

 
4. Ks 2016:341/007 
Gällivare kommun, Revisorer har den 21 mars 2016 inkommit med  

revisionsrapport, samt slutdokument gällande Systematiskt kvalitets-
arbete och garanterad undervisningstid. 

 
5. Ks 2016:344/007 
Gällivare kommun, Revisorer har den 21 mars 2016 inkommit med  

revisionsrapport, samt slutdokument gällande Krisberedskap inom  
för- och grundskolan. 

 
6. Ks 2016:379/007 
Gällivare kommun, Revisorer har den 4 april 2016 inkommit med  

skrivelse angående fullmäktiges revisorsval. 
 

7. Ks 2016:242/100 
Verksamhetsutövare i Norrskensgallerian har den 12 februari 2016  
inkommit med skrivelse Bråk, stök, alkoholism och dåliga affärer i  

Gällivare. 
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Kommunalrådet, Gällivare kommun har den 4 april 2016 avgett svar till 

verksamhetsutövare i Norrskensgallerian avseende skrivelse Bråk, stök, 
alkoholism och dåliga affärer i Gällivare. 

 
8. Ks 2016:377/826 

Folkhälsorådets protokoll 2016-03-18 § 8, Beslut att bevilja Friluftsfräm-
jandet 10 000 kr för etablering och underhåll av Isbanan på Vassaträsk.  
 

9. Ks 2016:56/042 
Nattavaara Byggnadsförening Folkets Hus har den 18 mars 2016 in-

kommit med verksamhetsberättelse för år 2015. 
 
10. Ks 2016:56/042 

Skaulo Folkets Hus förening har den 21 mars 2016 inkommit med verk-
samhetsberättelse för år 2015. 

 
11. Ks 2016:29/107 
Lapplands kommunalförbund protokoll direktionsmöte 2016-03-03. 

 
12. Ks 2016:25/107 

TOP Bostäder AB, protokoll 2016-01-27 och 2016-02-18. 
 
13. Ks 2016:26/107 

Gällivare Energi AB, protokoll årsstämma, 2016-03-29. 
 

14. Ks 2016:45/106 
Brottsförebyggande rådet har den 22 mars 2016 inkommit med informat-
ion avseende fyra prioriterade områden för perioden 2014-01-01—2016-

12-31, inom ramen för samverkansavtalet med Gällivarepolisen: 
 

Område 1 – Ungdomar och utanförskap/droger 
Område 2 – Vuxnas ansvarstagande gentemot alkohol och andra droger 
Område 3 – Våld mot närstående 

Område 4 – Tillgrepp och skadegörelse 
 

15. Ks 2016:45/106 
Brottsförebyggande rådet har den 22 mars 2016 inkommit med års-
redovisning för år 2015. 

 
16. Ks 2016:30/106 

Folkhälsorådet, protokoll 2016-03-18. 
 

17. Ks 2016:42/265 
Laponia, protokoll styrelsemöte, 2015-12-17, 2016-02-10 och  
2016-03-15. 
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18. Ks 2016:54/106 
Samrådsgrupp samebyar, protokoll 2016-03-04. 

 
19. Ks 2016:284/270 

Medborgare har den 1 mars 2016 inkommit med skrivelse gällande pro-
blem för enskilda hyresgäster i samband med flyttning från Malmberget. 

 
Svar har skickats 2016-03-23. 
 

20. Ks 2016:39/103 
Kommunförbundet Norrbotten, nyhetsbrev mars 2016. 

 
21. 
Protokoll har inkommit från: 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden, 2016-03-15. 
Service- och tekniknämnden, 2016-03-15. 

Socialnämnden, 2016-03-17. 
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§ 111 
 

Delegationsbeslut 

 
KS/2016:11   100 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut.  

 
Ärendebeskrivning 
Anmälningar 

 
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation av kommunstyrelsen 

fattat följande beslut 
 

1. Ks 2016:315/050 
2016-03-15, att anta anbud av Malmfältens Inredningar AB, Kiruna av-
seende inredning och textilier till Strandvillan, Gällivare kommun. 

 
2. Ks 2016:356/511 

2016-03-30, att tillfälligt skoterförbud införs i område 2B Kirkaområdet 
under tiden 2016-04-08 till och med 2016-05-01. Undantag görs för färd 
på markerad skoterled samt tillfällig skoterled mellan Tjuonajokk och 

Tjohkulisjaure. 
 

Utvecklingschefen har på delegation av kommunstyrelsen fattat följande 
beslut 
 

3. Ks 2016:316/141 
2016-03-31, att Nilivaara IS erhåller stöd för marknadsföring mm av  

arrangemanget Niliterrängen & Lapplands Långlopp med 5 000 kr. 
 
4. Ks 2016:305/141 

2016-03-23, att Ignition AB erhåller stöd till marknadsföring mm för  
arrangemanget Arctic Hill Climb med 20 000 kr. 

 
Upphandlingsansvarige har på delegation av kommunstyrelsen fattat  
följande beslut 
 

5. Ks 2016:299/050 

2016-03-17, att anta anbud från Ahlsell Sverige AB avseende leverans av 
skydds- arbetskläder- skor och skyddsmaterial. Avtalstiden är 2016-04-
01—2018-03-31, med rätt att för beställaren förlänga avtalet med ett år. 
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6. Ks 2016:300/050 
2016-03-09, att anta anbud från Gällivare Glasmästeri AB avseende ut-

förande av glasarbeten. Avtalstiden är 2016-04-01—2018-03-31, med 
rätt att för beställaren förlänga avtalet med ett år.  

 
Alkoholhandläggaren har på delegation av kommunstyrelsen fattat  

följande beslut 
 
7. Ks 2016:46/702 

2016-03-23, att bevilja tillstånd för Sammakko Fritids och Skoterförening 
avseende servering av alkoholdrycker 2016-03-26—2016-03-27. 

 
Minoritetsspråkshandläggaren har på delegation av kommunstyrelsen  
fattat följande beslut 

 
8. Ks 2016:351/805 

2016-03-11, att bevilja Lövberga äldreboende 2 500 kr till en sommarfest 
på Lövberga. 
 

9. Ks 2016:352/805 
2016-03-11, att bevilja Lövberga äldreboende 1 500 kr till en danskväll 

på Lövberga. 
 
10. Ks 2016:353/805 

2016-03-21, att bevilja Finska klubb 37 750 kr till en kulturresa Kolari – 
Jittilä – Levi.  
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§ 112 
 

Information till kommunstyrelsen om samhällsomvandlingen 

 
KS/2016:8   101 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Vid dagens sammanträde informerar Lennart Johansson, förvaltningschef 

för samhällsbyggnadsförvaltningen, om pågående ärenden och aktuella 
händelser.   

 
Lennart Johansson informerar om; 

- Förhandlingar gällande verksamhetslokaler. 
- Utökning av utvecklingsområde på Östra Malmberget, frågan är vilande. 
- Byggande av ersättningsfunktioner allmänt, gemensamt åtagande. 

- LKAB begär planbesked. 
- Genomförandeavtal Östra och Södra länken. 

 
Informationen pågår kl. 11.00-11.20. 
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§ 113 
 

Kommunstyrelsens kurser, konferenser och återkoppling 

 
KS/2016:12   101 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger inga kurser vid kallelsens utskick. 

 
Återkopplingar    

Lars Alriksson (M) och Jeanette Wäppling (V) informerar från Trygghets-
konferensen 13-14 april 2016 i Luleå som Kommunförbundet m.fl. in-

bjudit till som bl a handlade om integrations och flyktingfrågor. 
 
Jeanette Wäppling (V) samverkansmöte den 15 april 2016 på Landstinget 

i Norrbottens län (NLL) som bl a handlade om en utvärdering av hem-
sjukvården.   

Information om det pågående arbetet med framtagande av Länsövergri-
pande Folkhälsostrategi.  
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§ 114 
 

Information från de kommunala råden samt övrig aktuell information 

 
KS/2016:13   101 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta 

upp information från de kommunala råden samt annan aktuell informat-
ion. 

 
Bernt Nordgren (NS) informerade från Rådet för funktionshinderfrågor 

möte den 5 april 2016. 
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§ 115 
 

Information om migrationsfrågor, Länsstyrelsen 

 
KS/2016:382   100 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens presidium beslutade vid beredningen att bjuda in  

Torsten Fors från Länsstyrelsens Norrbotten för att informera om migrat-
ionsfrågor. 

 
Torsten Fors informerar om; 

- Inflyttning 
- Flyttningsöverskott.  
- Folkökning 

- Bosättningslagen som gäller från 1 mars 2016 
- Länstal och kommuntal 

- Ny anvisningsmodell för asylsökande och ensamkommande barn och 
unga 

- Regeringsbeslut 

- Andelarnas måluppfyllelse 
- Vad som kommer 

- Flykting  
- Alternativ skyddsstatusförklaring 
- Övriga skyddsbehövande 

- Synnerligen ömmande omständigheter i undantagsfall. 
 

Informationen pågår kl. 13.00-14.10. 
 
Underlag 

1. Presentation. 
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§ 116 
 

Programutredning/fördjupad studie av framtida skoterleder-
skoterutredning 

 
KS/2016:338   814 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att service- och tekniknämnden fortsättningsvis ansvarar för att utred-
ningen slutförs i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2008 vid antagandet av 

den fördjupade översiktsplanen, beslutade service- och tekniknämnden 
2014-02-25 i rubricerat ärende att påbörja en skoterutredning för  

Gällivare-Malmberget-Koskullskulle. 
 
Vid service- och tekniknämndens beredning 2016-01-14 framkom funde-

ringar om service- och teknikförvaltningen är den rätta förvaltningen att 
äga/driva frågan framledes. Aspekter såsom kommande/pågående sam-

hällsomvandling kopplat till samordning med nya bostadsområden- och 
verksamhetsområden, trafikstrategiutredning, turism och näringslivs-
utveckling med mera ger ett mer övergripande perspektiv på ärendets 

karaktär och uppdrag. 
 

Programutredningen är ett formellt program som hanteras enligt PBL 
(plan- och bygglagen) där programsamråd genomförs motsvarande när 
ett detaljplanförslag tas fram och kommunfullmäktige slutligen tar beslut 

om programmet. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Service- och tekniknämnden förfogar över medel för programutredning-
ens färdigställande i investeringsbudgeten för 2016. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga konsekvenser för barn och ungdom kostateras. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att service- och tekniknämnden fortsättningsvis ansvarar för att utred-
ningen slutförs i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Förslag till beslut 
1. Programutredning/fördjupad studie av framtida skoterleder-

skoterutredning. 
2. Service- och tekniknämnden 2016-03-15 § 59. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-04 § 65. 
 

Yrkande   
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 

att service- och tekniknämnden fortsättningsvis ansvarar för att utred-
ningen slutförs i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alriksson m.fl. förslag till beslut under proposit-

ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Lars Alriksson m.fl. förslag. 
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§ 117 
 

Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2015 

 
KS/2015:837   007 
 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att lägga ärendet med beaktande till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige, Kf, beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten 
samt fastställer nämndernas organisation och verksamhetsformer.  

Kommunstyrelsen, Ks, skall leda och samordna förvaltningen av kommu-
nens angelägenheter samt ha uppsikt över nämndernas och 

företagens verksamhet. Nämnderna skall inom sina områden tillse att 
verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och före-
skrifter samt utöva en tillräcklig intern kontroll över verksamheten. 

 
Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är nämndernas 

och styrelsens ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig 
och säker verksamhet genom aktiva beslut. För att kunna göra den slut-
liga revisionella bedömningen fordras även ett ställningstagande till såväl 

hur uppdraget fullgjorts som resultatet i förhållande till fullmäktiges  
uppdrag. 

 
De förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun, har under verksam-
hetsåret 2015 valt att genomföra den övergripande granskningen av 

samtliga nämnders (inklusive kommunstyrelsen) ansvarsutövande genom 
att löpande under året följa nämndernas verksamhet bl a via protokollen 

och i samband med vår granskning av delårsrapporten. Avslutningsvis 
har vi träffat kommunstyrelsen och de övriga nämnderna. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att lägga ärendet med beaktande till handlingarna. 
 

Underlag 
1. Granskningsrapport. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-04 § 66. 
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§ 118 
 

Medborgarinitiativ - Regler för all skjutning av raketer, smällare och  
dylikt 

 
KS/2016:191   0091 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att införa i allmänna lokala föreskrifter för Gällivare kommun tidbegräns-
ning för pyrotekniska varor påskafton, valborgsmässoafton och nyårs-
afton från kl. 20:00 till 01:00 dagen därpå,  

 
att information om reglerna för fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 

publiceras i media och på kommunens hemsida inför påskafton, val-
borgsmässoafton och nyårsafton. 

 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarinitiativ gällande regler för all skjutning av raketer, smäl-

lare och dylikt har inkommit 2016-01-29 till Gällivare kommun. Initiativ-
tagarna vill att det fastslås klara regler i Gällivare kommun för all skjut-

ning av raketer, smällare och dylikt. Initiativtagarna vill att det tillåts att 
fyrverkerier avfyras från kl. 23:00 till 01:00 inne i samhällena på  
nyårsafton och att det är förbud övriga tider i eller nära bostadsområden 

samt att det är tydlig information i Kometen före nyårshelgen om vilka 
regler som gäller. Medborgarinitiativet inrymmer 208 namnunderskrifter. 

 
I Gällivare kommun är det i dagsläget tillåtet enligt ”Allmänna lokala  
föreskrifter för Gällivare kommun” att använda pyrotekniska varor påsk-

afton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag fram 
till klockan 03.00 utan tillstånd av polismyndigheten. Det finns dock  

förbudsområden vilka är närmare än 100 meter från särskilda boenden, 
sjukhus, hundklubbens lokaler samt ridhuset och tillhörande ridbanor. 
Det är alltid tillåtet att använda pyrotekniska varor på Sandvikens natur-

område samt Tippsta friluftsområde. 
 

Omvärldsbevakning i kommuner i Norrbotten och Skåne visar på att flera 
kommuner har bestämda tidpunkter då fyrverkerier och dylikt får använ-
das. Av de kommuner utredaren varit i kontakt med i Norrbotten är  

Jokkmokk kommun den mest tillåtande kommunen med tillstånd påsk-
afton, valborgsmässoafton samt nyårsafton från kl. 18:00 till 00.00 samt 

under nyårsdagen kl. 00:00-01:00. I Kiruna kommun är det tillåtet i 
mindre omfattning på påskafton, valborgsmässoafton samt nyårsafton 
från kl. 21:00 till därpå följande dag kl. 01.00. I Kalix kommun krävs det 

inte tillstånd från polismyndigheten på nyårsafton och valborgsmässo-
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afton kl. 20:00-02:00. En del kommuner i Norrbotten har inte föreskrifter 
för något särskilt klockslag utan endast områden där det är förbjudet så 

som vid äldreboenden, sjukhus etc. I de kommuner som har uppgett en 
tidsangivelse finns i de allra flesta kommuner både en från- och till-tid. I 

Lund tillåts man avfyra fyrverkerier kl. 18:00 till ”morgonen dagen 
därpå”. Ett flertal kommuner i Skåne tillåter fyrverkerier från kl. 16:00 

eller 18:00 till olika tider in på nyårsdagen.   
 
I kontakt med miljö- och byggförvaltningen (MOB) får utredaren upp-

gifter att det är bättre att rekommendera och uppmana folk till tiderna. 
Ska det vara reglerat ska det vara rimliga tider. Enligt MOB är det en  

polisiär sak att övervaka om reglerna överträds. MOB uppger att det är 
bra att annonsera i Kometen om de regler som finns. MOB anser att det 
endast behöver vara regler på nyårsafton då det inte förekommer fyrver-

kerier i Gällivare under andra storhelger i någon större utsträckning. MOB 
anger att en rimlig tid för tillstånd är från kl. 20:00 på nyårsafton till  

kl. 01:00 nyårsdagen. 
 
Utredare har varit i kontakt med polis i Gällivare som ser det som väldigt 

positivt om reglerna för fyrverkerier åtstramas. Polisen uppger att det i 
dag kan börja smälla tidigt på dagen på nyårsafton. Polisen ser inte att 

det är problem under påskafton och valborgsmässoafton. Polisen uppger 
att föreskrifterna bör gälla nyårsafton och att tillstånd får sökas övriga 
dagar. Under påskafton och valborgsmässoafton är det ljust i Gällivare så 

den effekt som blir av fyrverkerier är endast smällar. Polisen har svårt att 
hinna kontrollera anmälningar som kommer in gällande fyrverkerier, det 

kan handla om att fyrverkerier skjuts vid hundar, minderåriga som  
använder pyrotekniska varor samt berusade personer som använder 
dessa varor. 

 
Initiativtagarna vill att tillstånd endast finns på nyårsafton och all övrig 

tid är förbjuden. Det finns idag förbud mot att avfyra fyrverkerier förutom 
de dagar som finns upptagna i ”Allmänna lokala föreskrifter för Gällivare 
kommun”. Det är en dag på året, nyårsafton, som det avfyras mer fyr-

verkerier traditionellt, övriga två tillåtna dagar har inte lika stor tradition 
för fyrverkerier i Gällivare och det sker endast enstaka avfyrningar om 

några ens sker. Övrig tid krävs tillstånd från polismyndigheten enligt  
3 kap 7 § ordningslagen där regler kring pyrotekniska varor finns.  
 

Bedömningen är att både människor och djur utsätts för olägenheter vid 
användande av pyrotekniska varor. För att minska risken att pyrotek-

niska varor används under hela dagen (aktuella aftnar) och för att tillmö-
tesgå olika behov utifrån barn/unga, och djurägare bör föreskrifterna 

stramas åt men tillåtas längre tid än medborgarförslaget föreslår.  
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Information i media och på kommunens hemsida bör ske inför påskafton, 
valborgsmässoafton och nyårsafton för att medborgarna ska känna till de 

regler som finns. Detta kan minska de olägenheter som pyrotekniska  
varor kan föra med sig för människor och djur. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Regler för skjutning av raketer, smällare och dylikt är inte förenat med 
några ekonomiska konsekvenser. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det är positivt för alla medborgare att ha riktlinjer i kommunen gällande 

raketer, smällare och dylikt och inte minst för barn och ungdomar utifrån 
hälsa och miljö med begränsade miljöfarliga ämnen. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att införa i allmänna lokala föreskrifter för Gällivare kommun tidbegräns-
ning för pyrotekniska varor påskafton, valborgsmässoafton och nyårs-

afton från kl. 20:00 till 01:00 dagen därpå,  
 

att information om reglerna för fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
publiceras i media och på kommunens hemsida inför påskafton, val-
borgsmässoafton och nyårsafton. 

 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-04 § 67. 
 
Yrkande   

Joakim Nordstrand (MP) yrkar  
 

att införa i allmänna lokala föreskrifter för Gällivare kommun tidbegräns-
ning för pyrotekniska varor påskafton, valborgsmässoafton och nyårs-
afton från kl. 20:00 till 01:00 dagen därpå,  

 
att information om reglerna för fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 

publiceras i media och på kommunens hemsida inför påskafton, val-
borgsmässoafton och nyårsafton. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Joakim Nordstrands förslag till beslut under proposit-

ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Joakim Nordstrands 

förslag. 
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§ 119 
 

Gällivare Energi AB - Anhållan om ägartillskott år 2016 

 
KS/2016:295   045 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att genom utbetalning av 25 000 000 kronor ur rörelsekapitalet teckna 

ytterligare 25 000 aktier á nominellt 1 000 kr, innebärande ett totalt  
aktiekapital om 39 000 000 kronor, 
 

att lämna ett villkorat aktieägartillskott om 35 000 000 kronor genom att 
utställa en bindande fordran för Gällivare Energi AB gentemot Gällivare 

kommun, innebärande en fordran på totalt 45 000 000 kronor. 
 

Jäv  
Lars Alriksson (M) och Birgitta Larsson (S) anför jäv och deltar varken vid 
överläggning eller beslut. 

 
Ärendebeskrivning 

År 2012 beviljades Gällivare Energi AB, pga bolagets svaga finansiella 
ställning, ett ägartillskott i form av dels en ökning av aktiekapitalet i  
bolaget från 7 till 14 Mkr och dels ett villkorat aktieägartillskott om  

10 Mkr.  
 

Gällivare Energi AB anhåller i skrivelse, 2016-03-07 med komplettering 
2016-04-05, om ägartillskott i form av aktiekapital och villkorat ägartill-
skott. 

 
Med kapitaltillskottet i form av aktiekapital avser bolaget att lösa in-

gångna avtal gällande räntederivat från 2008 och därigenom minska de 
löpande räntekostnaderna med ca 7,4 miljoner kronor årligen utifrån den 
låga räntan. 

 
Det villkorade tillskottet behövs för att göra nedskrivningar i gamla an-

läggningar. Effekten uppges bli att avskrivningskostnaderna minskar med 
ca 5,3 miljoner kronor per i förhållande till om nedskrivning ej görs. 
 

Theresa Savonen, VD Gällivare Energi AB informerar kl. 11.30 -12.05.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Gällivare kommun ökar sitt aktiekapital i bolaget med 25 Mkr från 14 till 
39 Mkr, samt ökar tidigare beviljat villkorat aktieägartillskott med 35 Mkr 
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från 10 till 45 Mkr. Det villkorade ägartillskottet lämnas som en bindande 
fordran för bolaget gentemot ägaren Gällivare kommun. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 

att genom utbetalning av 25 000 000 kronor ur rörelsekapitalet teckna 
ytterligare 25 000 aktier á nominellt 1 000 kr, innebärande ett totalt  

aktiekapital om 39 000 000 kronor, 
 
att lämna ett villkorat aktieägartillskott om 35 000 000 kronor genom att 

utställa en bindande fordran för Gällivare Energi AB gentemot Gällivare 
kommun, innebärande en fordran på totalt 45 000 000 kronor. 

 
Underlag 
1. Gällivare Energi AB skrivelse, 2016-03-07 

2. Gällivare Energi AB skrivelse, 2016-04-05 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-04 § 72. 

 

Yrkande   
Bernt Nordgren (NS) yrkar med instämmande av Tomas Junkka (S) 

 
att genom utbetalning av 25 000 000 kronor ur rörelsekapitalet teckna 

ytterligare 25 000 aktier á nominellt 1 000 kr, innebärande ett totalt  
aktiekapital om 39 000 000 kronor, 
 

att lämna ett villkorat aktieägartillskott om 35 000 000 kronor genom att 
utställa en bindande fordran för Gällivare Energi AB gentemot Gällivare 

kommun, innebärande en fordran på totalt 45 000 000 kronor. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Bernt Nordgren m.fl. förslag till beslut under proposit-
ion. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 

beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Bernt Nordgren m.fl. 
förslag. 
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§ 120 
 

Förändringar inom 2016 års budget för kommunstyrelsen 

 
KS/2016:254   040 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att investeringsbudget på 15 000 tkr Exploatering Vassara Södra/Norra 

utgår från budget 2016, 
 
att omfördela investeringsbudget på 20 000 tkr från investeringsprojekt F 

24010 Parkeringshus Vassara 10 till investeringsprojekt F 76565 Repis-
vaara Södra VA. 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefgruppen har utarbetat ett förslag till ändringar i  
samhällsbyggnadsförvaltningen budget för 2016. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Omfördelning av medel inom samhällsbyggnads investeringsbudget. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att investeringsbudget på 15 000 tkr Exploatering Vassara Södra/Norra 

utgår från budget 2016, 
 

att omfördela investeringsbudget på 20 000 tkr från investeringsprojekt F 
24010 Parkeringshus Vassara 10 till investeringsprojekt F 76565 Repis-
vaara Södra VA. 

 
Underlag 

1. Tjänsteskrivelsen. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-04 § 73. 
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§ 121 
 

Kostnadspost för statsbidrag - flyktingssituationen 

 
KS/2016:294   133 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att ur att ur rörelsekapitalet anvisa 11 800 tkr till verksamhet 940 med 

ansvar 80 ”Övrig drift” i 2016 års budget. 
 
Ärendebeskrivning 

Genom regeringens extra tilläggsbudget i slutet av 2015 erhöll Gällivare 
kommun ett generellt statsbidrag om 12 700 tkr med anledning av  

flyktingsituationen avsett att mildra kostnadsbelastningen 2015-2016. 
12/13 av detta eller 11 800 tkr har bokförts och budgeterats på 2016. 

För att balansera detta i budgeten föreslår förvaltningschefsgruppen att 
en kostnadspost på motsvarande belopp budgeteras på verksamhet 940 
”Övrig drift” med ansvar 80. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunfullmäktige besluta 
 

att ur att ur rörelsekapitalet anvisa 11 800 tkr till verksamhet 940 med 
ansvar 80 ”Övrig drift” i 2016 års budget. 

 
Underlag 
1. Tjänsteskrivelsen. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-04 § 74. 
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§ 122 
 

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2016:206   041 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att hänskjuta ärendet till budgetberedning 10 maj 2016. 

 
Ärendebeskrivning 
Förslag till investeringsbudget 2017 och plan 2018-2019 för kommun-

styrelsen har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv till 
nämnderna 2016-03-14 § 48. Nämnden har tagit fram förslag till  

kommunstyrelsens investeringsbudget 2017 med plan för 2018-2019 
samt kalkylunderlag till de preliminärt antagna projekten. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Framgår av underlaget till ärendet. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ej utrett. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyreslen föreslår kommunfullmäktige  
 

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

Investeringsbudget 2017: 67 950 tkr och drift-konsekvenser -960 tkr 
Budgetplan 2018: 65 820 tkr och drift-konsekvenser – 4 120  

tkr 
Budgetplan 2019: 57 990 tkr och drift-konsekvenser -4 470 

tkr. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Investeringsbudget 2017: 372 500 tkr och drift-konsekvenser 0 tkr 
Budgetplan 2018: 737 500 tkr och drift-konsekvenser 0 tkr 
Budgetplan 2019: 655 000 tkr och drift-konsekvenser 0 tkr. 

 
Underlag 

1. Investeringsbudget 2017-2019 inklusive kalkyler för investeringspro-
jekt. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-04 § 61.  
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§ 123 
 

Kommunstyrelsens driftbudget 2017, plan 2018-2019 

 
KS/2016:207   041 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens budgetberedning 10 maj 

2016. 
 
Ärendebeskrivning 

Förslag till driftbudget 2017 samt plan för åren 2018-2019 för Kommun-
styrelsen har upprättats. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Finns beskrivna i bilagor till ärendet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ej utredda. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige   
 

att anta förslag till 
 

Driftbudget 2017: 83 832 tkr, varav 0 tkr i engångs-anslag och  
   - 960 i driftkonsekvens. 
Driftbudget 2018: 79 712 tkr, varav 0 tkr i engångs-anslag och  

   – 4 120 i driftkonsekvens. 
Driftbudget 2019: 75 242 tkr, varav 0 tkr i engångs-anslag och  

   0 i -4 470 i driftkonsekvens. 
 
Underlag 

1. Driftbudget. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-04 § 62. 
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§ 124 
 

Kommunstyrelsens taxor för beslut i kommunfullmäktige 

 
KS/2016:144   041 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att priset för vuxna för helårskort höjs med 100 kr till 1 100 kr och halv-

årskortet höjs med 100 kr till 750 kr, 
 
att hålla priset för årskortet för ungdomar för hel- och halvårskort på 

samma nivå som 2015, samt  
  

att i övrigt anta kommunstyrelsens taxor för 2017. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. 
Kommunstyrelsen har upprättat förslag till följande taxor inom kommun-

styrelsens verksamhetsområde: 
 

Alkoholtaxa för ansökning och tillsyn samt serveringstillstånd,  
Dnr KS 2016:144-041. 
 

Taxa för tätortstrafiken, Dnr KS 2016:145-041. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har upprättats i enlighet med budgetregler och kommunplans-
direktiv. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
 

att anta kommunstyrelsens taxor för 2017. 
 
Underlag 

1. Förteckning över taxor som är till kommunfullmäktiges beslut. 
2. Alkoholtaxa för ansökning och tillsyn samt serveringstillstånd, Dnr KS 

2016:144-041.  
3. Taxa för tätortstrafiken Dnr KS 2016:145-041. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-04 § 63. 

5. Redovisning priser årskort och resandestatistik. 
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Yrkande   

Joakim Nordstrand (MP) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 

att priset för vuxna för helårskort höjs med 100 kr till 1 100 kr och halv-
årskortet höjs med 100 kr till 750 kr, 

 
att hålla priset för årskortet för ungdomar för hel- och halvårskort på 
samma nivå som 2015, samt  

  
att i övrigt anta kommunstyrelsens taxor för 2017. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Joakim Nordstrand m.fl förslag till beslut under propo-

sition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen 
har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Joakim  

Nordstrand m.fl. förslag. 
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§ 125 
 

Delegerade taxor för beslut i kommunstyrelsen 

 
KS/2016:146   041 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att anta kommunstyrelsens taxor för 2017. 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt budgetreglerna 2017-2019, beslutade av Kommunfullmäktige har 

Kommunstyrelsen delegation att fatta beslut om följande taxor: 
 

2. Taxa för lotteritillstånd Dnr KS 2016:146–041 
3. Taxa för föreningstjänster, kopiering, Dnr KS 2016:147–041 

4. Taxa för kopiering av allmän handling, Dnr KS 2016:148–041 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Enligt bilagan till ärendet. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ej utredda. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att anta kommunstyrelsens taxor för 2017. 
 

Underlag 
1. Förteckning över taxor. 

2. Taxa för lotteritillstånd Dnr KS 2016:146–041. 
3. Taxa för föreningstjänster, kopiering Dnr KS 2016:147–041. 
4. Taxa för kopiering av allmän handling Dnr KS 2016:148–041. 

5.  Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-04 § 64. 
 

Yrkande   
Benny Blom (M) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (S) 
 

att anta kommunstyrelsens taxor för 2017. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Benny Blom m.fl. förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har be-

slutat i enlighet med Benny Blom m.fl. förslag.   
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§ 126 
 

Motion av Bror Wennström (MaV) - Användning av nuvarande mark för 
Helikopterbasen vid Vassara älv efter eventuell flyttning 

 
KS/2015:815   537 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen med hänvisning till att det enligt kommunfullmäktiges 
beslut 2015-12-14 § 179 inte är aktuellt att flytta helikopterbasen från 
Gällivare sjukhus utan det handlar om att flytta helikopterbasen vid  

Vassaraträsk. 
 

Ärendebeskrivning 
Motion av Bror Wennström (MaV) har inkommit 2015-12-17 till Gällivare 

kommun. Motionären påtalar att Norrbottens läns landsting (NLL) är  
intresserad av att flytta sin helikopterbas från Gällivare sjukhus till  
Lapland Airport Gällivare. Med hänvisning till att tomtmark lösgörs hem-

ställer motionären att kommunfullmäktige snarast tar beslut om vad 
ovannämnda område ska användas till samt att igångsätta projektering 

av området, när ett hyresavtal har träffats med NLL om helikopterbasen 
vid Lapland Airport Gällivare. 
 

I protokoll från kommunfullmäktige 2015-12-14 § 179 framkommer det 
att NLL har efterfrågat om möjlighet att hyra helikopterbas vid Lapland 

Airport Gällivare. Detta för att flytta nuvarande helikopterbas vid  
Vassaraträsk till Lapland Airport. Det är således inte aktuellt att nyttja 
helikopterplattan och tomtmark vid sjukhuset till annat än vad det är  

avsett för i dagsläget. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser då det inte är aktuellt att lösgöra tomt-
mark vid helikopterplattan vid Gällivare sjukhus. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avslå motionen med hänvisning till att det enligt kommunfullmäktiges 
beslut 2015-12-14 § 179 inte är aktuellt att flytta helikopterbasen från 
Gällivare sjukhus utan det handlar om att flytta helikopterbasen vid  

Vassaraträsk. 
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Underlag 

1. Motion. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-04 § 70. 

 
Yrkande   

Lars Alriksson (M) yrkar  
 
att avslå motionen med hänvisning till att det enligt kommunfullmäktiges 

beslut 2015-12-14 § 179 inte är aktuellt att flytta helikopterbasen från 
Gällivare sjukhus utan det handlar om att flytta helikopterbasen vid  

Vassaraträsk. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition.  
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  

beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Lars Alrikssons  
förslag. 
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§ 127 
 

Motion av Bror Wennström (MaV) - Upprustning av Europaväg 10 

 
KS/2015:771   510 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att uppmärksamma infrastrukturminister Anna Johansson brevledes om 

behovet av upprustning av E 10, 
 
att motionen därmed anses besvarad. 

 
Ärendebeskrivning 

Motion av Bror Wennström (MaV) har inkommit 2015-12-02 till Gällivare 
kommun. Motionären föreslår att uppvakta infrastrukturminister Anna  

Johansson med krav om att omedelbart tillföra ekonomiska medel för en 
total upprustning av Europaväg 10. Bror Wennström framför att ett val-
löfte från socialdemokraterna var upprustning av Europaväg 10 men att 

regeringen nu inte svarar på när och hur det ska ske utan vill återkomma 
i frågan. Motionären uppger att det har skett flera olyckor på aktuell väg 

och att flera haft dödlig utgång samt att vägen till stor del trafikeras av 
tung trafik. Motionären framför att media skrivit om nämnd väg. Motion-
ären framför även att olyckstillbuden förvärras då renar och älgar lockas 

till vägbanan eftersom att Trafikverket beslutat att salta vägen.   
 

Utifrån ovanstående vill Bror Wennström att infrastrukturminister Anna 
Johansson uppvaktas med krav om att omedelbart tillföra ekonomiska 
medel för en total upprustning av Europaväg 10. 

 
Bedömning 

Bedömningen av det motionären framför är att det är en ständigt aktuell 
och viktig fråga att se över. Det är allmänt känt att det sker olyckor efter 
Europaväg 10 och att en del har dödlig utgång. Media rapporterar om  

aktuell väg och det framkommer att ett flertal människor har förolyckats 
och att vanligaste olyckstyperna är singel- och mötesolyckor. Det fram-

kommer vidare att räddningstjänsten har problem med vägen och att det 
är särskilt problematiskt vintertid då vägen blir smalare och spårigare. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända i dagsläget. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En upprustning av Europaväg 10 gynnar barn och unga samt övriga  

trafikanter utifrån trygghet och säkerhet att åka/köra på vägen. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

Underlag 
1. Motion. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-04 § 71. 
 
Yrkande   

Bernt Nordgren (NS) yrkar  
 

att uppmärksamma infrastrukturminister Anna Johansson brevledes om 
behovet av upprustning av E 10, 
 

att motionen därmed anses besvarad. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Bernt Nordgrens förslag till beslut under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  

beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Bernt Nordgrens  
förslag. 
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§ 128 
 

Kommunstyrelsens ärendeuppföljning 

 
KS/2016:14   019 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att lägga ärendeuppföljningslistan med godkännande till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet. 

 
Underlag 

1. Ärendeuppföljningslistan 2016. 
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§ 129 
 

Kommunchefens rapport 

 
KS/2016:3   100 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Vid dagens sammanträde meddelar Rolf Wennebjörk, t f kommunchef, att 

nedanstående ärenden kommer informeras på kommunstyrelsen.  
 

Rolf Wennebjörk informerar om; 
 Nytt ekonomisystem. 

 Integrationssamordnare. 
 Bilpool. 
 Telefoni. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 4 april 2016 § 60 att  

informationen lämnas på kommunstyrelsen 18 april 2016. 
 
 

  


