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§  298 546
Extra årsstämma Malmfältens folkhögskola

§  299 547
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2011

§  300 548
Revidering av Arvodesreglernente för Gällivare kommun

§  301 549
Kommunplan 2011-2013

§  302 550
Motion av Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Sune Lantto (m) och Monika Nordvall
Hedström (m) - Angående att verka för att lyfta reservatsregler från Dundretområdet

§  303 552
Motion av Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Anna-Karin Ahlberg (m), Lars Alriksson
(m) och Eva Alriksson - Angående Gällivare kommuns strategiska roll i länet samt kommunens
kulturpolitik

§  304 554
Motion av Sune Lantto (m), Monica Hedströrn (m), Anna-Karin Ahlberg (rn), Lars Alriksson
(rn) och Eva Alriksson - Angående ledning av barnomsorg och förskola

§  305 556
Motion av Bror Wennströrn (skp) - Angående vägbelysning Vaarantievägen i Markitta
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§ 284

Kommunst relsens del ivnin ar/anmälnin ar/kurser 2010

Kommunstyrelsen beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

Delgivningar
Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär;

1. KS 2010.6 100
2010:55 — Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret
2010/2011.

2010:63 — Budgetpropositionen för år 2011.

2010:65 — Revision i kommunala företag.

2010:66 — Ny lag om kommunala bostadsaktiebolag mm.

KS/2010:8 -101

2. KS 2010:629 007
Kommunens revisorer har den 27 oktober 2010 upphandlat revisionsbiträde för perioden
2011-2014 av PwC.

3. KS 2010:591 739
PRO Samorganisation Gällivare har den 14 oktober 2010 kommit med en skrivelse
angående hyreskostnader för PRO Ullattis slöjdlokaler.

4. KS 2010:598 609
Arvidsjaurs kommunstyrelse har den 11 oktober 2010 § 204 beslutat i ärendet
Deltagande i Mediacenter.

5. KS 2009:549 450
Förvaltningsrätten har den 12 oktober 2010 beslutat att avvisa överklagandet om laglig-
hetsprövning i mål nr 1958-10E angående Renhållningsordningen.

6. KS 2010:602 112
Länsstyrelsen Norrbotten har den 13 oktober 2010 skickat en skrivelse angående för-
ordnande av vigselförrättare.

Utdragsbestyrkande
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7. KS 2010:603 737
PRO Samorganisation i Gällivare har den 18 oktober 2010 inkommit med en skrivelse
angående uppgifter om stängning av bastun i anslutning till äldreboendet Bergsgläntan i
Ullatti.

8. KS 2010:584 435
Kommunstyrelsens ordförande har den 13 oktober 2010 meddelat Jordbruksverket att
Gällivare kommun avstår från yttrande på remiss angående PM Ekologisk produktion.

9. KS 2009:150 105
Länsstyrelsen Norrbotten har den 29 september 2010 beslutat betala ut 16 437 euro till
projekt Gränsleden — Marknadsföring.

10.
Migrationsverket har den 18 oktober 2010 informerat gällande återsökningar för ensam-
kommande barn.

11. KS 2009:163 409
Kommunstyrelsens ordförande har den 14 oktober 2010 ansökt till Boverket om för-
längd utredningstid gällande slutredovisningen angående erhållit stöd om stöd till
planeringsinsatser för vindkraft för två utredningar.

12. KS 2009:162 409
Boverket har den 26 oktober 2010 beslutat om förlängd svarstid enligt förordningen
(2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft.

13.
Boverket har den 26 oktober 2010 beslutat om förlängd svarstid enligt förordningen
(2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft.

14.
Länsstyrelsen Norrbotten har den 21 oktober 2010 beslutat om bidrag ur bygdemedel
med 50,33 % för återställande av Ritsemvägen.

15. KS 2010:592 189
Länsstyrelsen Norrbotten har den 5 oktober 2010 beslutat om uppföljning efter
infonnationsdagar 9 — 10 juni 2010 angående skyddsvärda uppgifter.

16.
TOP bostäder AB har den 27 oktober 2010 meddelat att de inte kommer att använda sig
av Aditro PA-systern efter årsskiftet.
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2010-11-22

KS 2010:617 133

KS 2009:163 409

KS 2010:417 142

KS 2010:627 020
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17. KS 2010:585 532
Kommunstyrelsens ordförande har den 22 oktober 2010 yttrat sig till Trafikverket om
sarnrådshandling avseende mötesstationsförlängningar på Malmbanan.

18. KS 2010:635 311
Fast bosatta efter Byavägen i Satter Östra har den 2 november 2010 har inkommit med
en skrivelse angående vägunderhållet.

19. KS 2010:637 049
Service- och teknikförvaltningen har den 26 oktober 2010 inkommit med en slut-
redovisning, investeringsprojekt Tallbacka IP läktare.

20. KS 2010:637 049
Service- och teknikförvaltningen har den 26 oktober 2010 inkommit med en slut-
redovisning, investeringsprojekt Malmberget sportanläggning skurmaskin.

21. KS 2010:520 532
Kommunstyrelsens ordförande har den 8 oktober 2010 yttrat sig angående nattågs-
trafiken till Rikstrafiken.

22. KS 2010:639 103
Ett lokalt sarnverkansavtal har tecknats mellan Gällivare kommun och Polisen i
Gällivare gällande tillgrepp och skadegörelse.

23. KS 2010:640 050
Inköpschefen har den 1 november 2010 beslutat om förnyelse av kommunförsäkrings-
avtal. Försäkringsnummer 25-0135415.

24. KS 2010:236 530
Länstrafiken Norrbotten har den 8 november 2010 inkommit med slutlig prognos för
aktieägartillskott 2011.

25. KS 2010:656 532
Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet har den 12 november 2010 kommit med ett
uttalande om nattågstrafiken på övre Norrland.

26. KS 2010:626 612
Lapplands gymnasium har den 17 september 2010 kommit med en skrivelse angående
Finansiering av Regionalt skidgymnasium i Gällivare
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27. KS 2010:653 409
Kommunförbundet Norrbottens styrelse har den 21 oktober 2010 § 116 beslutat om en
policy om vindkraftens lokala nytta.

28.
Protokoll har inkommit från:

• Miljö- och byggnämnden 2010-10-07.
• Valnämnden 2010-09-15.
• Valnämnden 2010-09-19.
• Valnämnden 2010-09-22.
• Valnämnden 2010-10-20.
• Socialnämnden 2010-10-21.

Anmälningar
1. KS 2010:65 045
Ekonomichefen har den 20 oktober 2010 jml delegation rapporterat genomförda beslut
gällande interkredit till Gällivare Värrneverk AB 30 mkr t o m 2011-02-28, därefter 5
rnkr t o m 2011-05-31.

2. KS 2010:609 807
Utvecklingschefen har den 21 oktober 2010 beslutat jml delegation om stöd för
marknadsföringsresa till Gällivare Tomten med totalt 26 000 kr.

3. KS 2010:42 800
Lotterihandläggaren har den 1 november 2010 jrn1 delegation beviljat tillstånd för lotteri
enligt 17 § lotterilagen, under period 2010-11-15 — 2013-11-15 till PRO Sam-
organisation.

Kurser
1. Sveriges CBRN-dagar 2011
Datum: 30-31 mars 2011
Plats: Karlstad
Pris: -

2. Har bygg- och fastighetsbranschen äntligen vaknat?
Datum: 14 december 2010
Plats: Stockholm
Pris: -

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 525 (557)
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/C I

§ 285

Kommunst relsens bud etu föfnin 2010

Kommunstyrelsen beslutar

2010-11-22

att med beaktande lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

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

Vid dagens sammanträde informerar Marianne Jonsson, förvaltningschef social-
förvaltningen, Ingarnaj Backrnan, förvaltningschef service- och teknikförvaltningen,
Kjell Wallgren, förvaltningschef barn-, utbildning- och kulturförvaltningen, och
Lennart Johansson, kommunchef, om respektive närnnds budgetuppföljning januari-
oktober 2010. Göran Sandström, ekonomichef, informerar om kommunens budgetupp-
följning för samma period.

Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning januari-oktober 2010.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  526 (557)
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§ 286

Information till kommunst elsen an ående Malmber et - 2010

Kommunstyrelsen beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

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

Vid dagens sammanträde informerar Tommy Nyström (s) om att nästa möte med LKAB
hålls 1 december 2010, och att det av denna anledning inte finns någon information att
delge i dagsläget.

,
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§ 287

Information till kommunst elsen från de kommunala råden - 2010

Kommunstyrelsen beslutar

2010-11-22

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 528 (557)

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp
information från de kommunala råden.

KS/2010:55 -101

Vid dagens sammanträde informerar Wania Lindberg (s) att Rådet för funktionshinders-
frågors möte kommer att hållas 24 november 2010.

Stig Eriksson (v) informerar att Landsbygdsrådet vid det senaste mötet undrade varför
det landsbygdspolitiska handlingsprogrammet inte har fastställts vid kommun-
fullmäktige, utan enbart har beslutats om i kommunstyrelsen.

Jeanette Wäppling (v) informerar att Kommunala pensionärsrådets möte kommer att
hållas i december 2010.

Maria Åhlen (s) informerar om Ungdornsrådets möte 27 oktober 2010, där bland annat
Luciavakan och pågående projekt upptogs till behandling. Jeanette Wäppling (v)
informerar om Ungdomsrådets möte 18 november 2010. Ungdomsfullmäktige har ställts
in och Ungdomsrådet är mycket besviken över politikernas oengagemang i frågan.
Jeanette Wäppling meddelar även att en skrivelse angående Stacken är på gång.

Birgitta Larsson (s) informerar om Hälsorådets möte som hölls under föregående vecka.
Förvaltningarna rapporterade om vad de arbetar med, Försäkringskassan rapporterade
om att ohälsotalen ökar stadigt, och Hälsorådet fick även besök av anhörigvården.

I Utdragsbestyrkande
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§ 288

Kommunst elsens verksamhetsu föl.nin - Barn- utbildnin - och kultur-
nämnden

Kommunstyrelsen beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

Reservation
Lars Alriksson (m) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 1.

KS/2010:90 -101

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat om årsplanering för kommunstyrelsens sammanträden
2010. Årsplaneringen syftar till att följa kommunstyrelsens reglernente där kommun-
styrelsens uppdrag och ansvar finns fastställt.

Vid dagens sammanträde informerar Kjell Wallgren, förvaltningschef barn-, utbildning-
och kulturförvaltningen och Börje Johansson, ordförande barn-, utbildning- och kultur-
nämnden, i ärendet. Informationen pågår 10:05-10:45.

Styrkort
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har utarbetat en verksarnhetsplan för 2010.
Utfallet i styrkorten har inte förändrats från delårsrapporten.

Organisation/personal
Fern personer har under 2010 erbjudits avgångslösning på grund av övertalighet. Under
året utbildas tio lärare inom lärarlyftet, och tjugoen förskollärare och barnskötare
utbildas inom förskolelyftet.

Pågående arbete
Pågående arbete inom förskola/skola är bland annat matematikutveckling, språk-
utveckling, individuell utvecklingsplan, digitalt dokumentationssystem, elevers
inflytande och delaktighet, samverkan skola/kultur, samt kvalitetsarbete i förskolan.
Inom kulturen pågår arbete rörande biblioteksplan, kulturplan, sommaraktiviteter, samt
kulturfestival.

i
1 Utdragsbestyrkande
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Framtid/utveckling
På grund av samhällsornvandlingen kommer det att bli ett ökat tryck på förskolor och
skolor på Mellanområdet och i Gällivare, vilket kräver en ökad kapacitet anpassad till
ornflyttningen. Skolutveckling tar lång tid och är en process som pågår under flera års

tid. Till det kommer den största förändringen inom förskola/skola i modern tid, med
bland annat ny skollag, nya läroplaner, nytt betygsystem och ny lärar- och rektors-
utbildning.

Beslutsunderlag
1 Verksamhetsuppföljning barn-, utbildning- och kulturnämnden.

i Utdragsbestyrkande



Moderata Samlingspartiet
i Gällivare Reservatio

(

Lars Alriksson (m)
Ledamot i Kommunstyrelsen

GÄLLIVAREKOMMUN

2_10 -11 - 26
D^r Opi

Angående Kommunstyrelsens verksamhetsuppröljning — Barn-,
utbildning och kulturnämnden .

Undertecknade reserverar sig. Det går inte att ta ställning till hur nämnden har skött sin
verksamhet ur det lämnade dokumentet.

Det finns inga tidplaner för när arbeten ska vara slutförda, vem är ansvarig för att arbetena
genomförs. Det redovisas inga under året fardigställda arbeten och slutsatser. Nyckeltal och
avvikelser redovisas inte. Ex betygssnitt, nationella prov, mobbingfall och överklagande
skulle vara intressant att ta del av för att kunna utvärdera verksamheten.
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§ 289

Kommunst elsens verksamhetsu förnin - MiYö- och b nämnden

Kommunstyrelsen beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

Reservation
Lars Alriksson (m) reserverar sig skrifiligt mot beslutet, se bilaga 2.

KS/2010:90 -101

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat om årsplanering för kommunstyrelsens sammanträden
2010. Årsplaneringen syftar till att följa kommunstyrelsens reglemente där kommun-
styrelsens uppdrag och ansvar finns fastställt.

Vid dagens sammanträde informerar Sture Sundquist, miljö- och byggchef och Ulf
Normark, ordförande miljö- och byggnämnden, i ärendet. Informationen pågår 10:50-
11:20.

Nämndens verksamhet 2010
Miljö- och byggnämnden har nio stycken sammanträden inplanerade under 2010. Under
året har 1373 ärenden registrerats, och i nämnden har beslut tagits i 835 ärenden.
Nämnden deltar i dialogmöten med kommunstyrelsen, samt har deltagit i den gemen-
samma verksamhetsplaneringsprocessen. Nämnden har även bjudit in Företagsbolaget
gällande dialog om miljö- och byggfrågor.

Kontoret har kvällsöppet en gång per månad, och någon av nämndens ledamöter är när-
varande vid dessa kvällar.

Styrkort
Nämnden har arbetat med 25 mål i styrkorten. Fyra mål är klara, sexton mål är på-
började och fem mål är ej påbörjade. Fokus ligger på kvalitet, service, tillgänglighet,
samt medborgardialog. För närvarande arbetar nämnden med styrkorten inför 2011.

Organisation/personal
Miljö- och byggkontoret har under året haft omsättning av personal, och rekrytering av
ny personal pågår. Ny personal och förändrade regelverk medför ett utökat behov av
kompetensutbildning och fortbildning.

Utdragsbestyrkande
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Pågående arbete
På och byggkontoret pågår en översyn av de administrativa systemen, och det
planeras för en övergång till Bygg-LEX. Samhällsförvandlingen medför redan nu ett
ökat arbete med förändring av befintlig bebyggelse och utveckling av nya områden och
infrastruktur.

Framtid/utveckling
Arbetet med att informera om de nationella miljömålen fortsätter under 2011. Den nya
nämnden kommer att fokusera på kompetensutbildning och utbildning inom miljö-
frågor, miljökvalitetsnorrner, nya plan- och bygglagen, klimathänsyn i fysisk planering,
samt ramdirektivet för vatten.

Beslutsunderlag
1. Verksamhetsuppföljning miljö- och byggnämnden.

I Utdragsbestyrkande



Moderata Samlingspartiet
i Gällivare Reservatio nr

Uk)

Lars Alriksson (m)
Ledamot i Kommunstyrelsen

GÄLLIVAREKOMMUN

210 -11- 26
Dpd

Angående Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning  — Miljö-
och byggnämnden

Undertecknade reserverar sig. Det går inte att ta ställning till hur nämnden har skött sin
verksamhet ur det lämnade dokumentet.

Det finns inga tidplaner för när arbeten ska vara slutförda, vem är ansvarig för att arbetena
genomförs.
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§ 290

Kommunst elsens verksamhetsu förnin - Service- och tekniknämnden

Kommunstyrelsen beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

Reservation
Lars Alriksson (m) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 3.

KS/2010:90 -101

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat om årsplanering för kommunstyrelsens sammanträden
2010. Årsplaneringen syftar till att följa kommunstyrelsens reglemente där kommun-
styrelsens uppdrag och ansvar finns fastställt.

Vid dagens sammanträde informerar Ingamaj Backman, förvaltningschef service- och
teknikförvaltningen och Bernd Lass, ordförande service- och tekniknämnden, i ärendet.
Informationen pågår 13:00-13:40.

Styrkort
Inom nämndens ansvarsområde har bland annat följande handlingsplaner av strategisk
karaktär fårdigställts och/eller påbörjats: Riktlinjer för strategisk lokalplanering för
Gällivare kommunkoncern, hyressättning, reviderad avfallsplan och renhållnings-
ordning, legitimation för anställda, utredning Ridklubben Dundret, strategi för intern-
kontroll, skoterleder i Gällivare kommun, samt plan för kommunens skogsinnehav.

Organisation/personal
Service- och teknikförvaltningen kommer att ha ett flertal pensionsavgångar inom de
närmsta åren. 2010 är det fem stycken, varav tre stycken är beviljade pensionslösningar.
De två efterföljande åren kommer fern befattningshavare att gå i pension per år, och
2013 går åtta befattningshavare gå i pension. Totalt kommer 22 personer att gå i pension
under perioden 2011-2014.

Pågående arbete
Projekteringar för Söderbergskullar, samt väganslutningen till Koskullskulle har genom-
förts och anbudsförfrågan kommer att utföras. Andra arbeten som pågår är Kapten-
reservoaren, Hellnerstadion, samt utbyggnad av flygplatsen. Arbeten kopplade till
projektet "Nya Gällivare" ökar, exempelvis när det gäller ishallen och äldreomsorgen.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

776-

Framtid/utveckling
Utsikten att service- och teknikförvaltningens budget kommer att öka inom den närmsta
framtiden är liten, vilket innebär att förvaltningen bland annat måste se över det
serviceutbud som finns i dag, hitta nya, effektiva sätt att bedriva arbetet på, samt kart-
lägga processer. Samhällsomvandlingen kommer troligtvis att förstärka behoven av nya
lösningar, nya arbetssätt och eventuellt nya finansieringsprinciper.

Beslutsunderlag
1 Verksamhetsuppföljning service- och tekniknämnden.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 534 (557)

2010-11-22

Utdragsbestyrkande



Moderata Samlingspartiet
i Gällivare

Angående Kommunstyrelsens verksamhetsup •  •
Service- och tekniknämnden

Reservation GÄLLIVARE KOMMUN

2010 -11 - 26
Dor Dpi

Undertecknade reserverar sig. Det går inte att ta ställning till hur nämnden har skött sin
verksamhet ur det lämnade dokumentet.

Det finns inga tidplaner för när arbeten ska vara slutförda, vem är ansvarig för att arbetena
genomförs.

,

Lars Alrikssbn (m)
Ledamot i Kommunstyrelsen



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

2010-11-22

§ 291

Kommunst relsens verksamhetsu föl.nin - Socialnämnden

Kommunstyrelsen beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 535 (557)

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat om årsplanering för kommunstyrelsens sammanträden
2010. Årsplaneringen syftar till att följa kommunstyrelsens reglemente där kommun-
styrelsens uppdrag och ansvar finns fastställt.

Vid dagens sammanträde informerar Marianne Jonsson, förvaltningschef social-
förvaltningen och Rita Poromaa, ordförande socialnämnden, i ärendet. Informationen
pågår 11:25-11:45.

Reservation
Lars Alriksson(m) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 4.

KS/2010:90 -101

Styrkort
Socialnämnden har utarbetat och reviderat sina styrkort, samt arbetat fram verksamhets-
plan för 2010. Socialförvaltningen har utarbetat en handlingsplan på övergripande nivå,
samt 18 handlingsplaner på enhetschefsnivå.

Organisation/personal
Under året har förvaltningen rekryterat en ny äldreornsorgschef som tillträtt tjänsten 1
juni 2010. En demenssjuksköterska kommer att anställas från och med 1 januari 2011,
och en demensutvecklare kommer att arbeta tillsammans med denna på prov under sex
månaders tid.

Prioriterade utbildningar/kompetensutveckling inom verksamheten är nätverksträffar,
länsträffar, brandskyddsutbildningar, ergonomi, demens, hot och våld, stroke,
implernentering av nationella riktlinjer och evidensbaserade metoder.

Pågående arbete
Pågående arbeten är bland annat omvårdnadsbehovsmätning, enkätundersökningen
Kompassen, Norrbus, kartläggning över möjligheter att genomföra aktiviteter under
arbetstid, förslag på servicedeklarationer, inforrnationsmaterial från förvaltningens
verksamhetsområden, Wassarahem 2 och kvalitetssäkring av larmhantering.

r7)
1 Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

2010-11-22

Framtid/utveckling
Det finns i dag mellan 30 och 40 beslut på särskilt boende som inte kan verkställas.
Äldre personer som i dag känner oro och otrygghet söker särskilt boende i brist på
alternativa boendeformer. Dessa personer behöver en alternativ boendeform där
bostaden och dess omgivning är tillgänglig, där det är nära till service och möjligheter
till gemenskap med andra.

Beslutsunderlag
1. Verksamhetsuppföljning socialnämnden.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 536 (557)

Utdragsbestyrkande
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Moderata Samlingspartiet
i Gällivare

Angående Kommunstyrelsens verksamhetsu
Socialnämnden

s ,e1 jh/ I

Lars Alrikssön (m)
Ledamot i Kommunstyrelsen

Reservation GÄLLIVAREKOMMUN

Dnr

• • •

21O-11- 26

Undertecknade reserverar sig. Det går inte att ta ställning till hur nämnden har skött sin
verksamhet ur det lämnade dokumentet.

opi

Det finns inga tidplaner för när arbeten ska vara slutförda, vem är ansvarig för att arbetena
genomförs. Dokumentet lämnades vid sammanträdet.



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 292

Försärnin av del av Gällivare 76:1 Laestadius arken

Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 537 (557)

2010-11-22

KS/2010:605 -253

att del av fastigheten Gällivare 76:1, Laestadiusparken, försäljs till HSB Norr
Ekonomisk förening för en köpeskilling av 3 436 000 kronor och i övrigt i enlighet med
upprättat förslag till köpekontrakt.

Jäv
Birgitta Larsson (s) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har 2007-12-10 § 317 beslutat att godkänna upprättat förslag till
markanvisningsavtal mellan HSB Norr Ekonomiska Förening och Gällivare kommun
berörande del av Gällivare 76:1, Laestadiusparken.

Enligt markanvisningsavtalet skall kommunen överlåta rubr. markområde till HSB efter
det att detaljplanen har ändrats till bostadsändamål. Byggnationen skall påbörjas inom
två år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft vilket har skett 2009-06-26.

HSB har inkommit med ansökan om marklov. Byggnation av flerbostadshusen avses
påbörjas våren 2011.

Förslag till köpekontrakt har upprättats innebärande att kommunen överlåter markområ-
det till HSB fr.o.rn. 2010-12-01 för en köpeskilling av 500 kr/kvm bruksarea (BRA) i
enlighet med vad som överenskommits i markanvisningsavtalet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-11-01 § 229 att ärendet lämnas öppet
till kommunstyrelsens sammanträde den 22 november 2010.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.

1 Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
att del av fastigheten Gällivare 76:1, Laestadiusparken, försäljs till HSB Norr
Ekonomisk förening för en köpeskilling av 3 436 000 kronor och i övrigt i enlighet med
upprättat förslag till köpekontrakt.

Beslutsunderlag
1. Köpekontrakt.
2. Karta.
3. Skrivelse 2010-10-20.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-11-01 § 229.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 538 (557)

2010-11-22

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 293

Fordonsutrednin

Kommunstyrelsen beslutar

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända konsekvenser

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser

c:<,7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 539 (557)

2010-11-22

Beslutsunderlag
1. Riktlinjer för resor, fordon och transporter inom socialtjänstcn 2010-04-20.
2. Socialnämndens protokoll 2008-04-03 § 49.
3. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-06-22.
4. Socialnämndens allmänna utskotts protokoll 2010-09-09 § 92.
5. Socialnämndens protokoll 2010-09-23 § 106.
6. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-10-25.

Utdragsbestyrkande

KS/2010:562 -014

att inte aktualisera frågan om en utredning om en kommungemensam bilpool, med
hänvisning till att denna fråga är aktuell utifrån revisionsrapport Ks 2008:455
2008-09-01 § 151.

Bakgrund
Under 2008 gjordes en fordonsutredning angående socialförvaltningens fordon. Utifrån
denna utredning beslutade socialnämnden 20080403 § 49 att ge socialförvaltningen i
uppdrag att ta fram riktlinjer och rutiner för en gemensam bilpool inom förvaltningen i
avvaktan på en kommunövergripande fordonsutredning.
Ansvariga chefer inom respektive område har analyserat förutsättningarna för att åstad-
komma en gemensam bilpool inom socialförvaltningen och kommit fram till att på
grund av antalet fordon, schematjänstgöringar och akuta behov går det inte att lösa alla
verksamheters behov via en bilpool inom förvaltningen.
2010-09-23 § 16 beslutade socialnämnden att återaktualisera behovet att utreda frågan
om en kommungemensam bilpool med anledning av att det ligger utanför social-
nämndens kompetensområde att handhava fordon.

Förslag till beslut
att inte aktualisera frågan om en utredning om en kommungemensam bilpool, med
hänvisning till att denna fråga är aktuell utifrån revisionsrapport Ks 2008:455 2008-09-
01 § 151.



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  540 (557)

2010-11-22

§ 294

Be äran om utöknin av sammanträden för Kommunala ensionärsrådet

Kommunstyrelsen beslutar

att öka Kommunala pensionärsrådets sammanträden till sex stycken per år,

att finansieringen sker inom kommunstyrelsens budget,

att ändra reglementet utifrån beslutet,

att reglernenten för samtliga råd bör ses över under 2011.

KS/2010:557 -103

Bakgrund
Kommunala pensionärsrådet har inkommit med en skrivelse om att till kommande
mandatperiod få en utökning av antal sammanträden i rådet till minst sex stycken per år
varav ett i direkt anslutning till budgetarbetet.

Anledningen till att kommunala pensionärsrådet vill ha en utökning av antal samman-
träden är för att de under den nuvarande mandatperioden inte fått lämna yttrande eller
synpunkter på frågor som berör de äldre innan beslut redan är fattade i de olika
nämnderna. Kommunala pensionärsrådet anser att de måste få lämna sina synpunkter
innan beslut redan är fattade i frågor som berör de äldre.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunala pensionärsrådet (KPR) består idag av åtta ledamöter och rådet kan
sammanträda fyra gånger per år. Budgeten för KPR ligger idag på 30 000 kronor.

Om KPR får utökat antal sammanträden får detta ekonomiska konsekvenser.

I följande ekonomiska beräkningar antas det att KPR:s samtliga ledamöter (8 alternativ
9 ledamöter) deltar i samtliga sammanträden under året (4 alternativt 6 stycken).
Beräkningarna är gjorda endast på sammanträdes- och fönättningsarvode (hel dag-
arvode) och inkluderar inte traktamentes- och reseersättning eller förlorad arbets-
förtjänst.

Ekonomiska beräkningar
Åtta ledamöter i KPR och fyra sammanträden per år resulterar i ett sammanträdes- och
förrättningsarvode på 20 480 kronor. Beräknar man däremot på sex sammanträden och
åtta ledamöter blir kostnaden 30 720 kronor, den ekonomiska skillnaden blir 10 240

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 541 (557)

2010-11-22

kronor per år. Att utöka antal sammanträden från fyra till sex stycken med åtta leda-
möter skulle resultera i att budgeten för KPR överskrids med 720 kronor per år.

I ärendet KS/2010:530-003, som ska upp för beslut, föreslås det att KPR ska utökas med
en representant vilket skulle resultera i att rådet fr.o.m. nästa mandatperiod har nio
ledamöter.

Nio ledamöter och fyra sammanträden per år skulle resultera i ett sammanträdes- och
förrättningsarvode på 23 040 kronor. Beräknar man däremot på sex sammanträden och
nio ledamöter blir kostnaden 34 560 kronor, den ekonomiska skillnaden blir 11 520
kronor per år. Att utöka antal sammanträden från fyra till sex stycken med nio leda-
möter skulle resultera i att budgeten för KPR överskrids med 4 560 kronor per år.

4 sammanträden 6 sammanträden Ekonomisk skillnad

Beräkningar på sammanträdes- och förrättningsarvode

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att öka Kommunala pensionärsrådets sammanträden till sex stycken per år,

att finansieringen sker inom kommunstyrelsens budget,

att ändra reglementet utifrån beslutet,

att reglementen för samtliga råd bör ses över under 2011.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse Kommunala pensionärsrådet.
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivel se 2010-10-08.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-11-01 § 236.

(k,
Utdragsbestyrkande
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§ 295

Investerin skostnader 2010 Hellnerstadion Dundret

Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  542 (557)

2010-11-22

KS/2010:613 -042

att ställa sig positiv till EU-ansökan, med en kommunal medfinansiering av 6 700 tkr
för år 2011, samt 4 500 tkr för år 2012.

Reservation
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund
Ingamaj Backman, förvaltningschef service- och teknikförvaltningen och Bernd Lass,
ordförande service- och tekniknämnden informerar om EU-ansökan för Hellnerstadion,
Dundret.

Etapp 2 — Skidstadionbyggnad, ny belysning för spår och stadion,
vallarbodar/såprviadukt, samt parkering/snöupplag. Kommunens medfinansiering till
projektet blir som följer:
2011: 6 700 tkr
2012: 4 500 tkr

Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Gunilla Peterson
(fp) att ställa sig positiv till EU-ansökan, med en kommunal medfinansiering av 6 700
tkr för år 2011, samt 4 500 tkr för år 2012.

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.

:s3

1 Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 543 (557)

2010-11-22

§ 296

Be äran om extra ansla till utb naden av centrala sk teanlä nin en

KS/2010:650 -042

att Gällivare kommun till länsstyrelsen tillstyrker en tilläggsansökan om utökning av
bygdernedelsanvisningen till projektet Utbyggnad av Centrala Skytteanläggningen
(länsstyrelsen dnr 208-2772-09) med 1 750 000 kr,

att resterande finansiering, om 1 750 000 kr, sker inom ramen för service- och teknik-
nämndens rarnanslag för idrotts- och fritidsanläggningar inom 2010 och 2011 års
investeringsbudget.

Bakgrund
Service- och tekniknämnden har under åren 2009 och 2010 bedrivit projektet utbyggnad
av Centrala Skytteanläggningen. Projektet var kostnadsberäknat till 4 000 000 kr och
har beviljats bygdemedel med 2 000 000 kr (Länsstyrelsen 2009-03-31, dnr 208-2772-
09).

Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet konstaterat fördyringar i
projektet. Dessa har huvudsakligen uppkommit genom att Välkommaskolans elevarbe-
ten i bygg och el inte kunnat fortgå, varvid entreprenörer anlitats för fårdigställande
inom tidsramen för projektet. Kostnadsberäkningarna vid projekteringen är för lågt till-
tagna och en del av föreningslivets planerade ideella insatser har inte kunnat realiserats.
Slutligen har uppdatering av måltavlor, kastare, master och räls till nationell tävlings-
standard också lett till fördyringar.

Fördyringarna beräknas till 3 500 000 kr. Mot den bakgrunden ansöker service och
tekniknämnden att det redovisade underskottet finansieras genom att 1 750 000 kr söks
från bygdernedel och att resterande underskott hanteras i samband med bokslutet.

Ingamaj Backman, förvaltningschef service- och teknikförvaltningen och Bernd Lass,
ordförande service- och tekniknämnden informerar i ärendet vid kommunstyrelsens
sammanträde 22 november 2010.

Ekonomiska konsekvenser
Ett eventuellt anslag bekostas med 1 750 000 kr från bygdemedel och resterande inom
ramen för service- och tekniknämndens ramanslag för idrotts- och fritidsanläggningar
inom 2010 och 2011 års investeringsbudget.

I I (")
(**,

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  544 (557)

2010-11-22

Konsekvenser för barn och ungdomar
Service- och tekniknämnden bedömer anläggningen som viktig för ungdomar, bland
annat står många ungdomar i kö för att ta jägarexarnen.

Förslag till beslut
Utvecklingsenheten föreslår

att Gällivare kommun till länsstyrelsen tillstyrker en tilläggsansökan om utökning av
bygdernedelsanvisningen till projektet Utbyggnad av Centrala Skytteanläggningen
(länsstyrelsen dnr 208-2772-09) med 1 750 000 kr,

att resterande finansiering, om 1 750 000 kr, sker inom ramen för service- och teknik-
nämndens ramanslag för idrotts- och fritidsanläggningar inom 2010 och 2011 års
investeringsbudget.

Beslutsunderlag
1. Service och tekniknämndens protokoll 2010-11-11 § 192.
2. Utvecklingsenhetens utredning och skrivelse 2010-11-16.
3. Kostnadskalkyl kvarvarande insatser.

Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Lars Alriksson
(m) i enlighet med förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Birgitta Larssons m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 297

Kommunst elsens u sikts likt med anlednin av service- och tekniknämndens
investerin s ro'ekt Central sk teanlä in

Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 545 (557)

2010-11-22

KS/2010:678 -820

att uppmana service- och tekniknämnden att vidtaga kraftfulla åtgärder med anledning
av den dåliga hanteringen av projektet Central skytteanläggning,

att kräva en återrapportering och uppföljning av hur ärendet kommer att hanteras fram-
ledes av service- och tekniknämnden.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har anvisat medel till investeringsprojektet Central skytteanlägg-
ning. Det har kommit till kommunstyrelsens kännedom att de anvisade medlen för
genomförandet av projekt har vida överskridits.

Med anledning av detta har kommunstyrelsen valt att utöva sin uppsiktsplikt genom att
kalla ordförande i service- och tekniknämnden samt förvaltningschefen för service- och
teknikförvaltningen till kommunstyrelsens sammanträde, för att bli informerad om det
aktuella investeringsproj ektet.

Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar

att uppmana service- och tekniknämnden att vidtaga kraftfulla åtgärder med anledning
av den dåliga hanteringen av projektet Central skytteanläggning,

att kräva en återrapportering och uppföljning av hur ärendet kommer att hanteras fram-
ledes av service- och tekniknämnden.

Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Tommy Nyströms förslag.

1 Utdragsbestyrkande
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2010-11-22

§ 298

Extra årsstärnrna Malmfältens folkhö Ysko1a

Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  546 (557)

KS/2010:488 -107

att ordförande får i uppdrag att utse ombud till Malmfåltens folkhögskolas extra års-
stämma den 21 december 2010.

Bakgrund
Val av ombud till Malmfåltens folkhögskolas extra årsstärnma den 21 december 2010
upptas till behandling.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-11-01 § 239 att ärendet lämnas öppet
till komrnunstyrelsens sammanträde den 22 november 2010.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse Malmfåltens folkhögskola 2010-10-12.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-11-01 § 239.

Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar att ordförande får i uppdrag att utse ombud till Malmfåltens
folkhögskolas extra årsstämma den 21 december 2010.

Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 547 (557)

2010-11-22

§ 299

Annonserin av kommunfullmäkti Yes sammanträden år 2011

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS/2010:649 -006

att annons om uppgift och tid för kommunfullmäktiges sammanträden under 2011 ska
införas i Norrländska Socialdemokraterna (NSD) och Norrbottens Kuriren,

att kommunfullmäktiges kungörelse i sin helhet ska införas under Gällivare kommuns
sidor i Kometen, samt på kommunens hemsida www. ellivare.se.

Bakgrund
Enligt kommunallagen 5 kap § 10 ska kommunfullmäktige besluta om i vilka orts-
tidningar kommunfullmäktiges annons ska införas.

Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta

att annons om uppgift och tid för kommunfullmäktiges sammanträden under 2011 ska
införas i Norrländska Socialdemokraterna (NSD) och Norrbottens Kuriren,

att kommunfullmäktiges kungörelse i sin helhet ska införas under Gällivare kommuns
sidor i Kometen, samt på kommunens hemsida www. ellivare.se.

Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-11-10.

1 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 548 (557)

2010-11-22

§ 300

Reviderin av Arvodesre lemente för Gällivare kommun

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-08-30 § 196.
2. Kommunstyrelsens protokoll 2010-09-27 § 239.
3. Förslag till arvodesreglemente för Gällivare kommun.

1 Utdragsbestyrkande

KS/2010:514 -003

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagen revidering av arvodesreglernentet,

att det nya reglementet träder i kraft 2011-01-01,

att redaktionella förändringar i Arvodesreglementet för Gällivare kommun måste ses
över.

Reservation
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2010-09-27 § 239 att Stig Eriksson (v) får i uppdrag att
sammankalla gruppledarna för att diskutera revidering av Arvodesreglementet för Gäl-
livare kommun. Förslag till revidering av Arvodesreglementet för Gällivare kommun
redovisas till kommunstyrelsens sammanträde 22 november 2010.

Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar att anta föreslagen revidering av arvodesreglernentet, att det
nya reglementet träder i kraft 2011-01-01, samt, att redaktionella förändringar i
Arvodesreglementet för Gällivare kommun måste ses över.

Lars Alriksson (m) yrkar att det nuvarande arvodesreglementet fortsätter att gälla med
undantag av att arvode inte utgår till vice ordförande barn-, utbildning- och kultur-
nämnden.

Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har be-
slutat förslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.



GÄLLIVARE KOMMUN
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§ 301

Kommun lan 2011-2013

att anta Kommunplan 2011-2013.

Förslag till beslut
att anta Kommunplan 2011-2013.

_

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 549 (557)

2010-11-22

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Bakgrund
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kommunplan. Kommunplanen är
kommunfullmäktiges strategiska plan för styrning av verksamheten i den kommunala
verksamheten och de kommunala bolagen.
Planen innehåller:

• Beskrivning av kommunens styrmodell, balanserad styrning med ett process-
orienterat synsätt med styrkort som ett pedagogiskt verktyg där strategier,
kritiska framgångsfaktorer, mål och mått samlas och följs upp.

• Beskrivning av de olika perspektiven som ingår i kommunfullmäktiges styrkort,
medborgare, tillväxt och utveckling, intern effektivitet, medarbetare och
ekonomi.

• Kommunfullmäktiges styrkort.
• Innehåll och grov tidplan för verksamhetsplaneringsprocessen under året.
• Nämndernas ansvar och uppdrag.
• Ägardirektiv till de kommunala bolagen.
• Kommunens budget, sammandrag, för den treåriga planperioden 2011-2013.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-11-01 § 240 att ärendet lämnas öppet
till kommunstyrelsens sammanträde den 22 november 2010.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunplan 2011-2013 medför ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Kommunplan 2011-2013 medför konsekvenser för barn och ungdomar.

Beslutsunderlag
1. Kommunplan 2011-2013.
2. Ekonomienhetens skrivelse 2010-10-19.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-11-01 § 240.

Utdragsbestyrkande

KS/2010:95 -011
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  550 (557)

2010-11-22

KS/2010:51 -265

§ 302

Motion av Lars Alriksson m Eva Alriksson m Sune Lantto m och Monika
Nordvall Hedströrn m - An ående att verka för att 1 fta reservatsre ler från
Dundretområdet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med motivering att:
1. Det finns redan utrymme i regelverk för verksamhet/åtgärder inom Natura 2000- om-
råden (MB 7 kap § 28a).
2. Frågan om att lyfta reservatsregler för Dundret behöver en djupare studie och resurser
för detta finns ej tillgängliga idag, då dessa behövs för den samhällsomvandling som
sker.

Reservation
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till fön-nån för eget lagt förslag.

Bakgrund
Moderata Samlingspartiet i Gällivare har inlämnat en motion, den 25 januari 2010, om
att lyfta reservatsregler från Dundretområdet, för att dessa hindrar det fortsatta utveck-
landet av Dundret området. I motionen förslås kommunen ta initiativ till att häva
Dundret som ett Natura 2000- område. Vidare att kommunen ska hitta lämpliga
ersättningsområden för Dundret och arbeta för att Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och
EU går med på att upphäva Dundret som Natura 2000- område.

Området är ett område för riksintresse, bl.a. rennäring men även många andra
intresseorganisationer, sakägare och ägare till angränsande fastigheter skall informeras
och beredas möjligheter att lämna synpunkter, för planerad verksamhet eller åtgärd.

Att inleda en förhandlingsprocess, med företrädare för länsstyrelsen, regering och EU
för att upphäva ett Natura 2000- område, bedöms bli långvarig och kostnadskrävande.
En sådan förändringsprocess kräver koordination med övriga riksintressen, miljömål
och kräver en bred samhällsförankring, där även processen med att hitta ett lämpligt
ersättnings/kompensationsområde skall inrymmas.

I ovanstående processer ska man även beakta de nationella miljömålen kan nämnas bl.a.
storslagen fjällmiljö, myllrande våtmarker, ett rikt växt- och djurliv, levande skogar, och
effekter på dessa mål.

Det finns redan utrymme för tillståndprövning för åtgärder inom Natura 2000- områden.

1 Utdragsbestyrkande

i



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 551 (557)

2010-11-22

Om en verksamhet eller åtgärd på ett "betydande sätt kan påverka miljön" inom ett
Natura 2000- område krävs tillstånd enligt 7 kap 28a § miljöbalken. I tillståndsansökan
skall det också finnas en miljökonsekvensbeskrivning (6 kap miljöbalken).
Se särskilt beslutsunderlag punkt 4, "Tillståndsprövning enligt 7 kap 28a § miljöbalken
- hur gör man?"
Länsstyrelsen beslutar om verksamheten/ åtgärden kan tillåtas. Även om skador/
störningar uppkommer av planerad verksamhet/ åtgärd kan tillstånd meddelas under
vissa omständigheter.

Ekonomiska konsekvenser
Dundret och reservatets areal, att hitta motsvarande areal innehållande samma kvaliteter
bedöms som svår och kostnadskrävande. Processtiden för återlösen av ett Natura 2000-
område förefaller att bli lång, varför en relevant kostnadsbild är svår att återge.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Avveckling av Natura 2000- område så pass nära tätorten skulle kunna medföra att barn
och ungdomars att intresset för djur och natur minskar, samt att barn och ungdomars
intresse för det rörliga friluftslivet minskar, vilket på sikt kan ge hälsomässiga problem.

Förslag till beslut
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med motivering att:
1. Det finns redan utrymme i regelverk för verksarnhet/åtgärder inom Natura 2000- om-
råden (MB 7 kap § 28a).
2. Frågan om att lyfta reservatsregler för Dundret behöver en djupare studie och resurser
för detta finns ej tillgängliga idag, då dessa behövs för den samhällsornvandling som
sker.

Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Länsstyrelsens beslut, Naturreservat Dundret.
3. Natura 2000.
4. Bevarandeplan Natura 2000, Dundret SE0820211.
5. Tillståndsprövning enligt 7 kap 28a § miljöbalken - hur gör man?
6. Miljö- och byggnämndens protokoll 2010-10-07 § 210.

Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.

Lars Alriksson (m) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsens arbets-
utskott har beslutat förslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.

1 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 552 (557)

2010-11-22

§ 303

Motion av Sune Lantto m Monica Hedström m Anna-Karin Ahlber m Lars
Alriksson m och Eva Alriksson - An ående Gällivare kommuns strate iska roll i
länet samt kommunens kultu olitik

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen angående kommunens roll i länets kulturpolitik samt förslag om att i
kommunen inrätta ett kulturutskott. Detta med anledning av att barn-, utbildning- och
kulturnämnden avser att utse kontaktpolitiker inom de olika verksamhetsområdena med
syfte att skapa närmare samarbete med verksamheten.

Reservation
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Bakgrund
Moderata Samlingspartiet i Gällivare Kommun har inlämnat en motion angående
kommunens roll i länets kulturpolitik samt förslag om att i kommunen inrätta ett kultur-
utskott.

I underlaget föreslås att utreda möjligheten att inrätta ett kultur/ungdoms utskott under
barn-utbildning och kulturnämnden.

Ekonomiska konsekvenser
Arvoden och förlorad arbetsinkomst för politikers uppdrag i ett kulturutskott. Antal
möten per år avgör de ekonomiska konsekvenserna.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ett kulturskott får sannolikt positiva konsekvenser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen angående kommunens roll i länets kulturpolitik samt förslag om att i
kommunen inrätta ett kulturutskott. Detta med anledning av att barn-, utbildning- och
kulturnämnden avser att utse kontaktpolitiker inom de olika verksamhetsområdena med
syfte att skapa närmare samarbete med verksamheten.

Utdragsbestyrkande

KS/2010:430 -860
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Lars Alriksson (m) yrkar bifall till motionen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 553 (557)

2010-11-22

Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-09-28 § 133.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-11-01 § 243.

Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat förslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 304

Motion av Sune Lantto m Monica Hedström m Anna-Karin Ahlber m Lars
Alriksson m och Eva Alriksson - An ående lednin av barnomsor och förskola

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen eftersom barn-, utbildning- och kulturförvaltningen redan har börjat
arbetet med att anpassa ledningsorganisationen till den nya skollagen.

Reservation
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Bakgrund
Moderata Samlingspartiet yrkar i sin motion till KF att ledningsorganisationen för för-
skolan bör omorganiseras så att rektor för förskolan har en adekvat utbildning i enlighet
med den verksamhet de styr över.

I den nya skollag som träder ikraft 2011 införs en ny befattning inom förskolan, för-
skolechef.

Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen har börjat arbetet med att anpassa lednings-
organisation till de lagkrav som den nya skollagen kommer att ställa.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 554 (557)

2010-11-22

Konsekvenser för barn och ungdomar
Skollagens krav ska leda till en högre kvalitet i förskolan som kommer barn tillgodo.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-09-28 § 134.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-11-01 § 244.

1 Utdragsbestyrkande

1

KS/20I 0:427 -610

att avslå motionen eftersom barn-, utbildning- och kulturförvaltningen redan har börjat
arbetet med att anpassa ledningsorganisationen till den nya skollagen.
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Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.

Lars Alriksson (m) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Lars Alriksson förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat förslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.

1 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 556 (557)

2010-11-22

§ 305

Motion av Bror Wennströrn sk - An ående vä bel snin Vaarantievä en i
Markitta

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen i enlighet med service- och tekniknämndens riktlinjer.

KS/2009:591 -317

Bakgrund
Service- och tekniknämnden har för yttrande fått en motion där motionären framför
synpunkter på belysningen på landsbygden. Framför allt, vill motionären peka på Vaa-
rantievägen i Markitta som är helt mörklagd på en sträcka omfattande cirka 200 meter.
Vägen är dessutom smal och har kraftig lutning, vilket gör det riskfyllt att vistas där
framför allt under den mörka årstiden. Två fasta boenden finns utefter vägen och dess-
utom ett flertal fritidshus.

Motionärerna föreslår, att kommunfullmäktige anslår medel för komplettering av belys-
ning på den del av Vaarantievägen som idag saknar sådan.

1 sak ansluter sig service och teknikförvaltningen till motionärens synpunkter om beho-
vet av vägbelysning på vägavsnitt, som är mörklagda och som trafikeras av både gående
och bilar. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är naturligtvis upplysta vägar en viss garanti för
att minska olycksrisken.

Aktuell väg är en privat/enskild väg och service- och tekniknämnden har i beslut som
trätt i kraft 2009 01 01 meddelat att ansökningar om uppsättning av vägbelysning på
enskilda vägar ska av-slås. 1 det rarnanslag som service- och tekniknämnden förfogar
över prioriteras vägbelysning utefter allmänna vägar. Inom nämndens ansvarsområde
finns inga andra ekonomiska medel som kan användas för en nyinstallation av vägbe-
lysning efter enskild väg.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är naturligtvis belysta vägar att föredra i de fall dessa trafi-
keras av gående, både barn och ungdomar.

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen i enlighet med service- och tekniknämndens beslut 2008-12-09 §
194.

Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-03-16 § 53.
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-09-28 § 175.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-11-01 § 245.
5. Service- och tekniknämndens protokoll 2008-12-09 § 194.

Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar att avslå motionen i enlighet med service- och teknik-
nämndens riktlinjer.

Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat förslå kommun-
fullmäktige i enlighet med Tommy Nyströms förslag.

1 Utdragsbestyrkande


