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Utses att justera Monica Nordvall Hedström

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 22 december 2010, kl. 13:00

Underskrifter

lUtdragsbestyrkande
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Sekreterare
Hele a Morål

, /
Ordförande /
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Monica Nordvall Hedström

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kornmunstyrelsen
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Datum för anslags uppsättande 2010-12-23
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H ena Mor61
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§§ 306-332

Datum för anslags nedtagande 2011-01-14
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 562 (604)

§ 306

Kommunst relsens del ivnin ar/anmälnin ar/kurser - 2010

Kommunstyrelsen beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingama.

Delgivningar
Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär;

1. KS 2010.6 100
2010:69 — Hyreshöjning fr.o.m. 2011-01-01 för lokaler med avtal knutna till
konsumentprisindex, KPI.

2. KS 2010:659 299
Medborgaren boende på kv. Spoven har i en skrivelse 2010-11-04 tillskrivit kommunen
och LKAB med begäran om ett möte för att lösa bostadssituationen.

3. KS 2009:432 149
Tillväxtverket har den 28 september 2010 skickat en sammanfattning Kontroll på plats
gällande projekt Nya Gällivare.

4. KS 2010:445 510
Regeringen, Näringsdepartementet har den 4 november 2010 beslutat om ändring av
allmän trafikplikt på vissa flyglinjer.

5.

I

KS 2010:671 142

1 Utdragsbestyrkande
1

KS/2010:8 -101

Länsstyrelsen Norrbotten har den 15 november 2010 skickat en remiss för yttrande
gällande ansökan om bygdemedel från Visit Gellivare Lapland Ek. förening.

6. KS 2010:490 142
Länsstyrelsen Norrbotten har den 9 november 2010 beslutat om bidrag ur bygdernedel
till Landsbygdsrådet Gellivare för upprusning av ridstig.

7. KS 2010:617 133
Migrationsverket har den 15 november 2010 skickat ett Informations- och prognosbrev
om asylsökande, mottagning av nyanlända och etablering på arbetsmarknaden 2010-
2011.
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8. KS 2010:677 005
IT Norrbotten har den 22 november 2010 yttrat sig till Näringsdepartementet angående
Post- och Telestyrelsens rapport — PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bred-
bandsstrategin.

9. KS 2010:681 619
Föräldrar, barn och assistenter som deltagit i SKAPARKRAFT har den 25 november
2010 skickat en utvärdering — med föräldrar till barn som deltagit i Skaparkrafts läger-
veckor i Gällivare.

10. KS 2010:680 800
Ungdomsrådet har den 10 november 2010 skickat en skrivelse till kommunens politiker
ang dåligt engagemang från politikerna och meddelar att ungdomsfullmäktige inställdes.

11. KS 2009:150 105
Intyg avseende nationell kontroll har den 25 november 2010 inkommit från läns-
styrelsen, Interreg gällande Gränsleden.

12. KS 2010:462 214
Länsstyrelsen Norrbotten har den 22 november 2010 meddelat ett delbeslut där de
avslår yrkande om inhibition till medborgare som överklagat kommunfullmäktige i
Gällivares beslut den 18 oktober 2010 § 92ang detaljplan för del av Robsam 1:1 mm, ny
väg mellan Koskullskulle och Östra Malmberget.

13. KS 2010:559 142
Länsstyrelsen Norrbotten har den 15 november 2010 beslutat om bidrag ur bygdernedel
till Gällivare Folkets Hus för utveckling av digital bio, handikappanpassning samt
inventarier till skatehall.

14. KS 2010:663 265
Länsstyrelsen Norrbotten har den 23 november 2010 utgivit en föreskrift om utvidgning
av Naturreservatet Pellokielas i Gällivare kommun.

15. KS 2010:733 532
SJ AB:s styrelseordförande samt VD har i november 2010 utkommit med en skrivelse
angående att förutsättningar för järnvägen har dramatiskt förändrats de senaste åren.

16. KS 2010:375 774
Landstingsrådet i Norrbottens Läns Landsting har den 1 december 2010 kommit med en
skrivelse angående Avtalet om enklare sjukvård.

1 Utdragsbestyrkande
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17. KS 2010:70 109
Sametinget har den 6 december skickat en skrivelse angående att kommunerna ska
redovisa sin användning av statsbidraget för år 2010 senast den 10 januari 2011.

18. KS 2010:749 105
Gällivare Närradioförening har den 7 december 2010 inkommit med verksamhets-
berättelse för 2009.

19. KS 2010:267 005
IT Norrbotten har den 1 december 2010 inkommit med en skrivelse angående Trygg-
hetslarm- Telias nedläggningar — Regeringsuppdrag.

20. KS 2010:675 106
Norrtåg AB har den 14 oktober 2010 skickat en skrivelse om Extra föreningsstämma
per capsulam Intresseföreningen Norrtåg — bildande av ekonomisk förening.

21. KS 2010:266 107
Styrelseprotokoll 2010-08-23 har inkommit från Inlandskommunernas ekonomiska
förening.

22. KS 2010:500 107
Styrelseprotokoll 2010-05-19 har inkommit från Matlaget i Gällivare AB.

23. KS 2010:500 107
Styrelseprotokoll 2010-09-28 har inkommit från Matlaget i Gällivare AB.

24.
Protokoll har inkommit från:

1. Miljö- och byggnämden 2010-11-04.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2010-11-09.
3. Service- och tekniknämnden 2010-11-11.
4. Socialnämnden 2010-11-18.

Anmälningar
1. KS 2010:647 141
Kommunstyrelsens ordförande har den 9 november 2010 jml delegation beslutat om
medfinansiering i Sommardesignkontoret 2011-2013 med 60 000 kr.

I Utdragsbestyrkande
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2. KS 2010:622 805
Minoritetsspråkshandläggaren har den 1 november 2010 jml delegation beslutat bevilja
3 000 kr till Gellivare Sockens Hembygdsförening för översättning av en informations-
broschyr till lulesarniska och meänkieli.

3. KS 2010:135 164
Kommunstyrelsens ordförande har den 17 november 2010 jml delegation yttrat sig över
ansökan om antagning i allmänna hemvärdet 2010-CO, MKK, PLJ, LSJF, CCR, SMFV.

4. KS 2010:645 050
Kommunstyrelsen ordförande har den 24 november 2010 jml delegation gett fullmakt
till Regionförbundet Västerbotten län för att för vår räkning upphandla samt företräda
vid ev rättsförhandlingar i Förvaltningsrätt och Kammarrätt för Produktgrupp: Fast och
mobil telefoni.

5. KS 2010:683 864
Minoritetsspråkshandläggaren har den 26 november 2010 jml delegation beslutat bevilja
Institutet för språk- och folkminnen, ett bidrag med 12 000 kr för inspelning av
konferens "Språk — så mycket mer än ord".

6. KS 2010:689 050
Kommunstyrelsens ordförande har den 12 november 2010 jml delegation beslutat att
anta Rekal Svenska AB:s anbud gällande maskindiskmedel ref 2010-060.

7. KS 2010:690 805
Kommunstyrelsens ordförande har den 30 november 2010 jml delegation beslutat att till
Folkrörelsernas arkiv om bidrag med 6 500 kr till verksamheten för år 2011.

Kurser
Föreligger inga kurser.

1 Utdragsbestyrkande

1



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslutar

Informationen pågår 10:40-11:05.

2010-12-20

§ 307

Kommunst relsens bud etu föl.nin - 2010

att service- och tekniknämnden redovisar resultatet av granskningen av lokalvården till
kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari 2010,

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar Marie Rydström Karlsson, ekonom, Kjell
Wallgren, förvaltningschef barn-, utbildning- och kulturförvaltningen, och Hans
Isaksson, avdelningschef AMA, om respektive nämnds budgetuppföljning januari-
november 2010. Göran Sandström, ekonomichef, infonnerar om den övergripande
budgeten för samma period.

Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning januari-november 2010.

Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar

att service- och tekniknämnden redovisar resultatet av granskningen av lokalvården till
kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari 2010,

att med beaktande lägga infon-nationen till handlingarna.

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.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 566 (604)

1 Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 567 (604)

2010-12-20

§ 308

Information till kommunst elsen an ående Malmber et - 2010

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

Utdragsbestyrkande

KS/2010:54 -101

Vid dagens sammanträde informerar Lennart Johansson, kommunchef, bland annat om
det senaste mötet med LKAB:
- Samarbetsavtalet med LKAB skall vara klart senast 1 juli 2011, och inkludera en tids-
plan om Malmbergets framtida utveckling/avveckling.
- De kommunala anläggningarna i centrala Malmberget beräknas avvecklas 2015-2020.
- En plan för bevarandet av kulturhistoriska byggnader skall utarbetas.
- Samtal pågår med LKAB om finansiering av kommunala tjänster kopplade till
samhällsornvandlingen.
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§ 309

Information till kommunst elsen från de kommunala råden - 2010

Kommunstyrelsen beslutar

2010-12-20

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 568 (604)

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) om Rådet för funktionshinder-
frågors sammanträde den 24 november 2010. Thomas Johansson från TOP bostäder AB
informerade om snöröjningen, Anders Segerlund, utredare, informerade om Läns-
trafiken och Eva Engman från kvinnojouren redovisade ett projekt om misshandlade
kvinnor. Raimo Johansson och Linnea Larsson från ABF deltog även vid sammanträdet.
Wania Lindberg infonrlerar även att det har inkommit ett förslag om att bjuda in
Thomas Fogdö för att hålla en föreläsning kring ämnet funktionsnedsättningar. Rådet
beslutade att ta fram kostnader för en sådan föreläsning.

Jeanette Wäppling (v) informerar om Kommunala pensionärsrådets sammanträde i
början av december 2010. Rådet fick information om pensionärsservice, Dansens Hus,
att PRO har genomfört Äldrebarometen, samt att det finns planer att öppna ett cafe i
Hedgårdens foaje. Vid sammanträdet framkom även att det finns en viss oro kring taxe-
höjningar, som exempelvis slamtömningstaxan, som kan påverka pensionärer som bor
hemma negativt.

Birgitta Larsson (s) informerar om Landsbygdsrådets möte den 1 december 2010, där en
representant från Länsstyrelsen inforrnerades rådet om Landbygdsmacken, och vilka
möjligheter det finns att starta upp sådana.

Birgitta Larsson informerar även om Folkhälsorådets senaste möte. Rådet fick
information från Försäkringskassan rörande arbetslöshetstalen, nämnderna informerade
om respektive nämnds verksamhetsuppföljning, och Catharina Gustafsson, alkohol- och
drogsarnordnare, presenterade slutrapporten för det drogförebyggande arbetet 2006-
2010.

1 Utdragsbestyrkande
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Information an ående "N a Gällivare" - 2010

Kommunstyrelsen beslutar

2010-12-20

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 569 (604)

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp
information angående "Nya Gällivare".

Vid dagens sammanträde informerar Ulf Hansson, utvecklingschef om nuläget,
ekonomi och workshop III rörande projektet "Nya Gällivare":

KS/2010:56 -101

- Christina Eneris har anställts vid utvecklingsenheten som exploateringsingenjör.
- Pågående arbeten är bland annat bostadsförsörjningsplan, markförsörjningsplan,
handelsutredning, förstudier, samt borde-bilder/visualiseringar.
- Den 20 december skall visualiseringar levereras, en workshop skall hållas med
kulturen den 20 december och den 31 januari skall utvecklingsenheten presentera bo-
stadsförsörjningsplanen och scenarier med visualiseringar för kommunstyrelsen.

- Workshop III hölls på fyra platser och omkring 200 privatpersoner deltog. Filmen och
visionen presenterades och diskussioner i grupper, samt enkät med öppna svar och
kryssfrågor genomfördes. Vad som ansågs viktigt att satsa på är bland annat centrum-
utveckling, kultur/sportarena, Dundrets utveckling, Vassara kanal, positivare attityd och
varierat boende. Det som saknas är bland annat ett större fokus på kommunikationer,
kultur och tempo.
- Workshop har även hållits med näringslivet och omkring 20 personer deltog. Filmen
och visionen presenterades och diskussioner i grupper, samt enkät med öppna svar och
kryssfrågor genomfördes. Vad som ansågs viktigt att satsa på är bland annat samverkan
mellan kommun, företag och andra, att tänka och agera efter en röd tråd, men snabbt
och stort, turismen som basnäring, täthet/närhet, centrum, winter city och toppen av
Dundret.

Informationen pågår 13:30-13:45.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 311

Överlä nin med kommunens revisorer

Kommunstyrelsen beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

- Nämndernas arbete med tillgänglighetsfrågor.
- Ekonomiska läget för kommunen.
- Uppföljning av tidigare granskningar.

Beslutsunderlag
1. Diskussionsunderlag från revisorerna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  570 (604)

2010-12-20

Revisorerna har skickat ut material med frågeställningar som framförs vid samman-
trädet och besvaras av nämndens ordförande, ledamöter och kommunchefen.

Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är nämndernas och styrelsernas
ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och säker verksamhet genom
aktiva beslut. En viktig del av revisorernas årliga granskning är att pröva hur nämnden
fullgör sitt uppdrag från fullmäktige. För 2010 års verksamhet har revisionen beslutat att
genomföra den årliga ansvarsutövningen med inriktning på:

KS/2010:734 -007

Bakgrund
Vid dagens sammanträde hålls överläggning med revisorerna angående styrning, upp-
följning och kontroll av kommunstyrelsens verksamhet.

Vid dagens sammanträde närvarar Lennart Hagstedt, Hans Forsström, Sören Engelmark,
Lena Nordgren, Ann-Mari Falk och Sven-Erik Nilsson. Överläggningen pågår 11:05-
12:05.

Utdragsbestyrkande
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§ 312

Förvaltnin av La lands Världsarv - La onia

Kommunstyrelsen beslutar

Infonnationen pågår 14:10-14:30.

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 571 (604)

2010-12-20

Utdragsbestyrkande

KS/2010:137 -265

Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar Bernt Wennström, utvecklingssekreterare, om
lägesrapport för Laponiaprocessen och de tre parallella arbeten som pågår.

1. Förvaltningsplan med skötselplan och föreskrifter:
- Organisation och förutsättningar rernitterade av regeringen till den 15 augusti 2011.
- Konsekvensutredning vid regelgivning. Remisstid till den 21 februari 2011.
- Gällivare kommun svarar via nämnd- och utredningsenheten.
- Vecka 17, preliminär tidigaste beslutsdaturn för Laponiadelegationen beträffande

förvaltningsplan.

2. Den nya förvaltningsorganisationen
- Organisation och förutsättningar rernitterade av regeringen till den 15 augusti 2011.
- Regeringen beslutar om finansiering.
- Regeringen beslutar om Naturvårdsverkets och länsstyrelsens medlemskap i

föreningen.
- Beredningsgruppen utarbetar förslag till stadgar och design för nya förvaltningen.
- Respektive part beslutar om sin representation och att anta stadgar/design.
- Vecka 17, preliminärt tidigaste beslutsdatum för Laponiadelegationen beträffande

förvaltningsorganisation.
- Vecka 18 preliminärt, den nya förvaltningens styrelse konstituerar sig.

3. Projekt Besöksmål Världsarvet Laponia.
- Den16 december, mål 2 beslutar om finansiering, projektet omfattar ca 115 mkr.
- Den 1 januari, projektstart, innebärande ny tidsplan för projektet,
- Uppstart järnvägsstationen, 7 mkr i projektet.
- Lokala processer kring nyttjande och näringsutveckling kring noder och naturum.
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§ 313

Skrivelse an ående skolb naden Nattavaarab

Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 572 (604)

KS/2010:257 -282

att ärendet återremitteras till socialnämnden och barn-, utbildning- och kulturnämnden
för att nämnderna, och således inte förvaltningarnas tjänstemän, skall yttra sig i ärendet.

Bakgrund
Intressegruppen för Nattavaaras framtid har inkommit med skrivelse gällande skol-
byggnaden i Nattavaaraby.

Socialförvaltningen och barn-, utbildning- och kulturförvaltningen har upprättat
yttranden i ärendet.

Förslag till beslut
Lokalstyrgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta

att avslå begäran med hänvisning till att det inte finns behov av ytterligare lokaler i
Nattavaara.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Intressegruppen för Nattavaaras framtid.
2. Yttrande från barn-, utbildning- och kulturförvaltningen.
3. Yttrande från socialförvaltningen.
4. Lokalstyrgruppens protokoll 2010-06-22 § 10.

Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar att ärendet återremitteras till socialnämnden och barn-,
utbildning- och kulturnämnden för att nämnderna, och således inte förvaltningarnas
tjänstemän, skall yttra sig i ärendet.

Propositionsordning
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat att ärendet skall återremitteras.

Utdragsbestyrkande
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§ 314

Datorer till kommunst elsens ledamöter - Utrednin av ekonomi runt bärbara
datorer till KS  

Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 573 (604)

2010-12-20

KS/2010:261 -005

att kostnader om 165 tkr avseende projekt politikerportalen bokförs under verksamhet
312 "Till Ks förfogande" och att det underskott som härigenom uppkommer finansieras
inom ramen för det prognostiserade budgetöverskottet 2010 inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde. Projektsaldo för politikerportalen idag +65 tkr dvs ett netto-
underskott 100 tkr skall täckas enligt ovan.

Bakgrund
Kostnader för tryck och distribution av möteshandlingar i pappersform ökar ständigt.
För att minska dessa kostnader samt öka kvaliteten i beslutsunderlag till KS föreslår vi
att man i samband med införandet av Politikerportalen (en säker plats på
www. ellivare.se för information till politiker) inför bärbara datorer i fonn av läsplattor
(Apple iPad) till KS ledamöter. Dessa plattor har fördelen att de är mycket enkla att
handha, okomplicerade och i stort sett underhållsfria till skillnad från vanliga bärbara
datorer som ofta har ett stort behov av underhåll. Prisskillnaden är marginell och vi kan
fokusera på nyttan av att kunna läsa och hantera elektroniska dokument. Plattorna
fungerar med trådlöst nätverk (WiFi) och med 3G-anslutning om abonnemang inför-
skaffas. Batteritiden är enligt leverantören 10-12 timmar vid normal användning. Tråd-
löst nätverk finns i kommmunhusets sammanträdeslokaler samt förmodligen i många
ledarnöters hem.

En applikation för att hantera dokumenten (läsa, skriva marginalanteckningar, göra
överstrykningar mm) tas fram tillsammans med en mjukvaruleverantör. Prograinvaran
kommer att ägas av Gällivare Kommun och kommer att säljas till andra intresserade
kommuner / organisationer på Apple Appstore. Ingen kan veta om det blir någon för-
säljning att tala om men blir det intäkter kan det användas till att tex utveckla program-
varan med nya funktioner.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för införande:
Läsplattor: 14 st å 5000:- = 70 000 :-
Programvaruutveckling: 90 000:-
Utbildning: I egen regi, kostnadsfritt.
Extra nätaggregat, elanslutning, komplettering av trådlöst nät i sammanträdesrum och
liknande 5000:-

1 Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

3G-abonnemang Telia iLiten: 99 / månad kan införskaffas separat av de som önskar.
Föreligger inget förslag till finansiering för detta. Plattorna är däremot 3G-förberedda. I
abonnemanget ingår fri surf upp till 2 GB / månad. Därefter sänkt hastighet.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta

att kostnader om 165 tkr avseende projekt politikerportalen bokförs under verksamhet
312 "Till Ks förfogande" och att det underskott som härigenom uppkommer finansieras
inom ramen för det prognostiserade budgetöverskottet 2010 inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde. Projektsaldo för politikerportalen idag +65 tkr dvs ett netto-
underskott 100 tkr skall täckas enligt ovan.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21 § 194.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-11-29 § 252.
3. Kommunledningskontorets skrivelse 2010-11-04.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 574 (604)

2010-12-20

Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 575 (604)

2010-12-20

§ 315

Preliminär tid lan för Tallbackaskolan och Bäckskolan

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS/2010:636 -291

att anvisa 375 000 kr till förstudie, Malmbergets skolor et 2, ur rörelsekapitalet till
verksamhet 204 drifiprojektkonto 940 42 med ansvar 126.

Bakgrund
Kjell Wallgren, förvaltningschef barn-, utbildning- och kulturförvaltningen,
presenterade på sammanträdet den 26 oktober 2010, en tidsplan för ombyggnation av
Tallbackaskolan.

Lokalstyrgruppen beslutade 2010-10-26 § 17 att föreslå kommunstyrelsen att besluta
om genomförande av en förstudie avseende Tallbackaskolan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-11-29 § 253 att ärendet lämnas öppet
till kornrnunstyrelsens sammanträde den 20 december 2010.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för konsult medverkan uppskattas till 100 tkr för Välkommaskolan och 200
tkr för Tallbackaskolan. Vidare beräknar barn-, utbildning- och kulturförvaltningen sina
tillkommande lönekostnader för deltagande i Tallbackaskolans förstudie till 75 tkr.
Total förstudiekostnad blir 375 tkr som nedan benämns - Malmbergets skolor et 2-.

1 samband med balanskravsutredningen i bokslutet 2008 gjordes avsättning för om-
struktureringskostnader inom skolans område om totalt 9,9 mkr. Av balanskravs-
utredningen i 2009 års bokslut framgår att 2,3 av dessa 9,9 mkr återförts (dvs ianspråk-
tagits för omstruktureringar under år 2009), således återstår 7,6 mkr av 2008 års av-
sättningar. Detta innebär att nedanstående förslag till finansiering 2011 inte kommer att
äventyra balansresultatet för budgetåret 2011.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Tallbackaskolan har i dagsläget överbeläggning, förstudien skall visa hur situationen
bör förbättras vilket har stor betydelse för barn och ungdom.

Förslag till beslut
att anvisa 375 000 kr till förstudie, Malmbergets skolor et 2, ur rörelsekapitalet till
verksamhet 204 driftprojektkonto 940 42 med ansvar 126.

i
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Beslutsunderlag
1. Tidsplan.
2. Lokalstyrgruppens protokoll 2010-10-26 § 17.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-11-29 § 253.
4. Skrivelse.

2010-12-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 576 (604)

Utdragsbestyrkandc



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 577 (604)

2010-12-20

§ 316

Gransknin av kommunens framförhållnin inom den f siska lanerin en

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna bifogat förslag på svar till revisorerna.

Reservation
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig mot beslutet.

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

KS/2010:568 -007

Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna i Gällivare kommun har i september 2010 översiktligt
granskat kommunens framförhållning inom den fysiska planeringen. Granskningen har
biträtts av sakkunniga från Komrev inom PwC.

Det är revisorernas sammanfattande att kommunens framförhållning är begränsad. De
har förståelse för den svåra sits som kommunen har med beroendet av LKAB:s beslut
om expansion, inlösen av fastigheter etc. Oaktat detta bedömer revisorerna att
kommunen borde kunna vara aktivera när det gäller markförvärv i andra delar än
Mahnberget för att tillgodose de befintliga behov som finns av såväl bostads- som
industrirnark. Likaså att initiera en fördjupad dialog med privata fastighetsägare
angående nybyggnation av flerbostadshus.

Revisorerna emotser de granskade nämndernas svar angående vilka åtgärder de avser att
vidta med anledning av granskningen senast den 1 januari 2011.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga direkta konsekvenser för kommunens barn och ungdomar.
Ungdornsrådet har inte utgjort remissinstans och inget medinflytande kan sägas ha
förekommit.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna bifogat förslag på svar till revisorerna.

1 Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Revisionsrapport, Framförhållning inom den fysiska planeringen — en förstudie
(CwC, september 2010).
2. Slutdokument, revisorerna i Gällivare, daterad den 30 september 2010.
3. Förslag på svar till revisorerna.
4. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-11-10.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-11-29 § 255.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 578 (604)

2010-12-20

Utdragsbestyrkande



Moderata Samlingspartiet
i Gällivare

Undertecknad reserverar sig till det beslutade svaret till revisorerna.
Jag vill till protokollet lägga att jag anser att majoriteten inte har utnyttjat den möjlighet som
2007 års översiktsplan gav. Det finns redan i den planen anvisade områden för att möta
behovet av tomter till villor och flerfatnifisbostäder.
Undertecknad vill också till protokollet lägga att visionsarbetet startat om tre ggr och att det
skapar denna fördröjning. Kommunen har inte tagit ledningen i planprocessen. Majoriteten
har inte vågat/kunnat peka ut de områdena i Malmberget som ska tas i anspråk. Därav inget
tryck på att ta fram de nya områdena. Att Majoriteten har svårt att politiskt ta beslut om
Gällivare centrum stoppar också upp processen. Jag vill till sist till protokollet ange att
moderaterna har yrkat Vision nya Gällivare skulle vara klart senast 2010-12-31.

Lars Alriksson (m)

Angående Granskning av kommunens framförhållning inom den
fysiska planeringen

Reservation
2010-12-21

WÄLLIVAREKOMMTKI
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GÄLLIVARE KOMMUN
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§ 317

Revisionsra ort U förande ransknin av inventariehanterin en

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag på svar till revisorerna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 579 (604)

2010-12-20

KS/2010:395 -007

Bakgrund
Gällivares förtroendevalda revisorer har genomfört en uppföljning av hur kommunens
nämnder utvecklat inventariehanteringen avseende främst ändamålsenlighet och intern
kontroll sedan deras granskning år 2008.

Revisorerna bedömning är att barn-, utbildnings- och kulturnämnden vidtagit åtgärder
för att säkerställa en tillräcklig intern kontroll vad gäller konstsamlingen. Vidare
bedömer de att kommunstyrelsen inte utvecklat övergripande riktlinjer för hur
inventariehanteringen ska bedrivas samt inte tagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa
en tillräcklig internkontroll vad gäller hanteringen av fordonsparken.

Mot bakgrund av granskningens resultat föreslår revisorerna:
- Att kornmunstyrelsen tar initiativ till att upprätta övergripande riktliner för hur

inventariehanteringen ska bedrivas,
- Att kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att säkerställa en tillräcklig intern kontroll

avseende hanteringen av fordonsparken.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för kommunens barn och ungdomar.
Ungdomsrådet har inte utgjort remissinstans varför inget medinflytande kan sägas ha
förekommit.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna upprättat förslag på svar till revisorerna.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  580 (604)

2010-12-20

Beslutsunderlag
1. Revisorernas slutdokument Uppföljande granskning av inventariehanteringen
2010-06-01.
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-11-05.
3. Förslag på svar till revisorerna.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-11-29 § 256.

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag på regeldokument.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 581 (604)

2010-12-20

§ 318

Revisionsra ort Gransknin av hanterin en av externt finansierade ro'ekt

KS/2010:206 -007

Bakgrund
Gällivares förtroendevalda revisorer har under 2010 granskat om kommunens rutiner är
tillfredställande för att säkra kontrollen av hanteringen av externt finansierade projekt.

Revisorernas sammanfattande bedömningen var att kommunens rutiner i allt väsentligt
är tillfredställande. För att ytterligare utveckla och säkra hanteringen lämnade
revisorerna som förslag att kommunstyrelsen tillser att kommunens styrdokument för
projekthantering revideras i tillämpliga delar för att bättre motsvara aktuella för-
hållanden, samt överväger behovet av en tydligare redovisning av vilka externt
finansierade projekt som bedrivs.

Med anledning av revisorernas förslag har Nämnd- och utredningsenheten tagit fram ett
nytt övergripande regeldokument gällande handläggningen av EU- och andra externt
finansierade projekt.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för kommunens barn och unga. Ungdoms-
rådet har inte utgjort remissinstans och inget medinflytande kan sägas ha förekommit.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna upprättat förslag på regeldokurnent.

Beslutsunderlag
1. Förslag på regeldokument för handläggningen av EU- och andra externt finansierade
projekt.
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-11-10.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-11-29 § 257.

Utdragsbestyrkande
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2010-12-20

§ 319

Gransknin av minoritetss råksla ens efterlevnad

Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 582 (604)

att anta skrivelse till Revisorerna i Gällivare, daterad 2010-10-28, som svar från
kommunstyrelsen.

Bakgrund
PriceWaterHouseCoopers har april 2010 gjort en revisionsrapport av minoritets-
språkslagstiftningens tillämpning i Gällivare kommun.

I denna rapport framkom att det är en väl fungerande organisation som bedriver arbetet
med tydligt ansvar och krav utifrån fastställda mål kompletterat med åtgärder för att
uppfylla målen.

De förtroendevalda revisorerna har granskat tillämpningen av rninoritetsspråkslagstift-
ningen i kommunen och funnit att den i allt väsentligt sker på ett ändamålsenligt sätt. De
rekommenderar kommunstyrelsen att förbättra utvärderingen med ökad fokus på
systematik och analyser av värdet med olika åtgärder och aktiviteter.

Nämnd och utredning har tagit fram ett förslag till skrivelse att tillställa Revisorerna i
Gällivare kommun daterat 2010-10-28.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Del av medlen kommer barn och ungdom tillgodo.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta skrivelse till Revisorerna i Gällivare, daterad 2010-10-28, som svar från kom-
munstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Revisionsrapport från PriceWaterHouseCoopers april 2010.  
2. Skrivelse från Revisorerna i Gällivare kommun 2010-05-05.
3. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-09-28 § 137.
4. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-10-28.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-11-29 § 258.

Utdragsbestyrkande
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§ 320

Ra ort enli t bola sordnin en för TOP bostäder AB - 2010

Kommunstyrelsen beslutar

2010-12-20

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund
TOP bostäder AB har inkommit med rapport enligt bolagsordningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  583 (604)

Beslutsunderlag
1. Rapport enligt bolagsordningen för perioden juli-september 2010.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-11-29 § 259.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 321

Utvärderin av års lanerin för kommunst relsen 2010

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser att ta ställning till i ärendet.

att med beaktande lägga utvärderingen till handlingarna,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 584 (604)

2010-12-20

Kommunstyrelsen beslutar

att med beaktande lägga utvärderingen till handlingarna,

att vid komrnunstyrelsens sammanträde 2011-01-10 framarbeta årsplan för 2011.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2010-02-15 § 17 att anta årsplan för kommunstyrelsens
sammanträden under år 2010. Årsplaneringens syfte är att följa upp kommunstyrelsens
uppdrag och ansvar samt möjliggöra diskussioner ur strategisk synpunkt för Gällivare
kommun. En uppföljning/utvärdering för 2010 har upprättats.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-11-29 § 260 att ärendet lämnas öppet
till kommunstyrelsens sammanträde den 20 december 2010.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser att ta ställning till i ärendet.

Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenhetens föreslår kommunstyrelsen besluta

KS/2010:660 -012

att vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-01-10 framarbeta årsplan för 2011.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens protokoll 2010-02-15 § 17.
2. Årsplanering 2010.
3. Rubrikmall.
4. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-11-29.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-11-29 § 260.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 322

Valor anisation i framtiden

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till kommunledningskontoret att genomföra en utredning till en ny val-
organisation för att möjliggöra nyrekryteringar till valfunktionärsorganisationen,

att uppdra till kommunledningskontoret att utarbeta ett reglemente för valnämnden,
samt en delegationsordning,

att anta den föreslagna tidsplanen.

Bakgrund
Förslag föreligger att se över hur den framtida organisationen för valarbetet ska se ut i
framtiden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att genomföra en utredning till en ny valorganisation för att möjliggöra nyrekryteringar
till valfunktionärsorganisationen,

att utarbeta ett reglemente för valnämnden, samt en delegationsordning,

att anta den föreslagna tidsplanen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  585 (604)

2010-12-20

Beslutsunderlag
1. Valnämndens protokoll 2010-10-20 § 72.
2. Tidsplan valarbete 2011-2014.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-11-29 § 261.

i Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 586 (604)

2010-12-20

att uppdra till kommunledningskontoret att genomföra en utredning till en ny val-
organisation för att möjliggöra nyrekryteringar till valfunktionärsorganisationen,

att uppdra till kommunledningskontoret att utarbeta ett reglemente för valnämnden,
samt en delegationsordning,

att anta den föreslagna tidsplanen.

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.

I Utdragsbestyrkande
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2010-12-20

§ 323

Slutra ort - Dro föreb ande arbete 2006-2010

Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 587 (604)

KS/2009:144 -106

att godkänna "Slutrapport - Drogförebyggande arbete 2006-2010" inklusive ekonomisk
redovisning,

att "Slutrapport - Drogförebyggande arbete 2006-2010" delges kommunfullmäktige.

Bakgrund
Gällivare kommun antog 2005 en alkohol- och drogpolicy vars syfte var att vara väg-
ledande för det gemensamma tobak, alkohol och drogförebyggande arbetet i
kommunen. År 2006 anställde Gällivare kommun en lokal samordnare för kommunens
drogförebyggande arbete. Anställningen blev startskottet på ett strategiskt drog-
förebyggande arbete som fram t.o.m. 2010 fortgått i projektforrn. Från och med 2011
finns planer för att tjänsten ska ingå i ordinarie verksamhet. Gällivare kommun
avslutar därför projektet med en slutrapport för hela perioden 2006-2010. Slut-
rapporten baseras på de årliga ansökningar och rapporter som framställts inom ramen
för tidsperioden; d.v.s. år 1-2/2006, år 3/2007, år 4/2008 och år 5/2009. I rapporten
finns också en ekonomisk redovisning för perioden med en separat medelsredovisning
för år 5/2009.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
att godkänna "Slutrapport - Drogförebyggande arbete 2006-2010" inklusive ekonomisk
redovisning.

Beslutsunderlag
1. Slutrapport — Drogförebyggande arbete 2006-2010.
2. Bilaga 1. Ekonomisk redovisning för perioden inkl. en separat redovisning av år 5,
2009.
3. Bilaga 2. Slutrapport "Operativt alkohol- och drogförebyggande arbetet, 2010".
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-11-29 § 265.
5. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-12-02.

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 588 (604)

2010-12-20

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar

att godkänna "Slutrapport - Drogförebyggande arbete 2006-2010" inklusive ekonomisk
redovisning,

att "Slutrapport - Drogförebyggande arbete 2006-2010" delges kommunfullmäktige.

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.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 324

Detallud ,et för kommunst relsen 2011

Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  589 (604)

2010-12-20

att anta förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen 2011.

Bakgrund
Enligt årsplaneringen skall detaljbudget tas i respektive nämnd under december månad
2010.

Vid dagens sammanträde presenterar Marie Rydström Karlsson, ekonom, ärendet.

Förslag till beslut
att anta förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen 2011.

KS/2010:685 -041

Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar bifall till förslag till beslut, med förändringen att minska
kollektivtrafikens budget med 500 tkr, samt att öka KF till förfogandes budget med 163
tkr.

Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Roland Axelsson (s) i enlighet med förslag
till beslut.

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

1 Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 590 (604)

2010-12-20

§ 325

Undertecknande av handlin ar inom kommunst elsen

att i enlighet med kommunstyrelsens reglemente § 19 bemyndiga kommunstyrelsens
ordförande och vice ordförande tillsammans eller var för sig, tillsammans med Lennart
Johansson, Marianne Jonsson, Kjell Wallgren, Ingamaj Backrnan, Göran Sandström,
Jan Pohjanen, Catrine Mattsson, Anders Skoglund, Ulf Hansson, Anders Åhl och
Ulla-Britt Larsson att två i förening - å kommunens vägnar - underteckna köpe-
handlingar, kontrakt, avtalshandlingar, fullmakter, låne- och borgensförbindelser och
andra utgående skrivelser,

att bernyndiga Cebira Husakovic, Elsy Nordvall, Lil Bergström, och Anita Sard6n att
underteckna skrivelser angående mervärdeskatteredovisning,

att bemyndiga Ulla-Britt Larsson, Berit Johansson och Neily Winsa att underteckna
skrivelser angående deklarationer avseende löne- och fastighetsskatt,

att bemyndiga Sofia Isaksson-Fors, Lil Bergström, Anita Sard6n och Jan Pohjanen att
underteckna skrivelser angående arbetsgivaravgifter och liknande handlingar,

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, Lennart Johansson och
Ulla-Britt Larsson att underteckna arrendekontrakt, servitutsavtal, tillfälliga mark-
upplåtelser och dylikt,

att bernyndiga Anita Martinsson och Marie Rydström att tillsammans med debiterings-
ansvariga underteckna ansökan om betalningsföreläggande och andra liknande
handlingar,

att bemyndiga Göran Sandström, Elsy Nordvall, Marie Rydström, Cebira Husakovic,
Peter Ejerlund, Anita Martinsson, Anita Winsa, Britta Martinsson, Britt-Marie Eriksson,
Eva Engström, Margona Persson, Ulla Persson, Britt-Marie Kaati och Birgitta
Palo-Johansson att två i förening teckna kommunens bankgiro samt kommunens
samtliga bankkonton,

att bernyndiga Lennart Johansson, Göran Sandström, Marie Rydström, Catrine
Mattsson, Ulf Hansson, Tommy Wåhlströrn, Britt-Marie Lantto, Monika Hagadahl, Jean
Eriksson, Marita Waara och Maria Bjälmsjö att var för sig utkvittera försändelser ställda
till Gällivare kommun,

Utdragsbestyrkande
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2010-12-20

att bemyndiga Yvonne Vikström och Anita Ödalen att tillsammans med kommun-
styrelsens ordförande eller vice ordförande underteckna avtal, kontrakt och beställnings-
skrivelser avseende anbud som tagits beslut av kommunstyrelsen eller kommunstyrelsen
utsedd delegat,

att bemyndiga Yvonne Vikström och Anita Ödalen att - tillsammans med av nämnd
utsedd att underteckna nämndens handlingar - underteckna avtal, kontrakt och
beställningsskrivelser avseende anbud som fattats på beslut av nämnd eller av nämnd
utsedd delegat,

att detta upphäver kommunstyrelsens beslut 2010-05-24 § 102.

Bakgrund
För att klara våra åtaganden samt att vissa personalbyten skett inom förvaltning-
organisationen krävs en revidering av kommunstyrelsens beslut den 24 maj 2010 § 102,
avseende undertecknande av handlingar.

Förslag till beslut
Ekonomienheten föreslår kommunstyrelsen besluta

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  591 (604)

att i enlighet med kommunstyrelsens reglemente § 19 bemyndiga kornrnunstyrelsens
ordförande och vice ordförande tillsammans eller var för sig, tillsammans med Lennart
Johansson, Marianne Jonsson, Kjell Wallgren, Ingamaj Backrnan, Göran Sandström,
Jan Pohjanen, Catrine Mattsson, Anders Skoglund, Ulf Hansson, Anders Åhl och
Ulla-Britt Larsson att två i förening - å kommunens vägnar - underteckna köpehandling-
ar, kontrakt, avtalshandlingar, fullmakter, låne- och borgensförbindelser och andra
utgående skrivelser,

att bemyndiga Cebira Husakovic, Elsy Nordvall, Lil Bergström, och Anita Sard6n att
underteckna skrivelser angående mervärdeskatteredovisning,

att bemyndiga Ulla-Britt Larsson, Berit Johansson och Neily Winsa att underteckna
skrivelser angående deklarationer avseende löne- och fastighetsskatt,

att bemyndiga Sofia Isaksson-Fors, Lil Bergström, Anita Sard6n och Jan Pohjanen att
underteckna skrivelser angående arbetsgivaravgifter och liknande handlingar,

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, Lennart Johansson och
Ulla-Britt Larsson att underteckna arrendekontrakt, servitutsavtal, tillfålliga mark-
upplåtelser och dylikt,

^ 1 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 592 (604)

2010-12-20

att bemyndiga Anita Martinsson och Marie Rydström att tillsammans med debiterings-
ansvariga underteckna ansökan om betalningsföreläggande och andra liknande
handlingar,

att bemyndiga Göran Sandström, Elsy Nordvall, Marie Rydström, Cebira Husakovic,
Peter Ejerlund, Anita Martinsson, Anita Winsa, Britta Martinsson, Britt-Marie Eriksson,
Eva Engström, Margona Persson, Ulla Persson, Britt-Marie Kaati och Birgitta Palo-
Johansson att två i förening teckna kommunens bankgiro samt kommunens samtliga
bankkonton,

att bernyndiga Lennart Johansson, Göran Sandström, Marie Rydström, Catrine
Mattsson, Ulf Hansson, Tommy Wåhlström, Britt-Marie Lantto, Monika Hagadahl, Jean
Eriksson, Marita Waara och Maria Bjälmsjö att var för sig utkvittera försändelser ställda
till Gällivare kommun,

att bernyndiga Yvonne Vikström och Anita Ödalen att tillsammans med kommun-
styrelsens ordförande eller vice ordförande underteckna avtal, kontrakt och beställnings-
skrivelser avseende anbud som tagits beslut av kommunstyrelsen eller kommunstyrelsen
utsedd delegat,

att bemyndiga Yvonne Vikström och Anita Ödalen att - tillsammans med av nämnd
utsedd att underteckna nämndens handlingar - underteckna avtal, kontrakt och
beställningsskrivelser avseende anbud som fattats på beslut av nämnd eller av nämnd
utsedd delegat,

att detta upphäver kommunstyrelsens beslut 2010-05-24 § 102.

Beslutsunderlag
1. Ekonomienhetens skrivelse 2010-12-08.

Utdragsbestyrkande
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§ 326

Reviderin av kommunst elsens dele ationsordnin

Kommunstyrelsen beslutar

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens delegationsordning.
2. Ekonornienhetens skrivelse 2010-12-13.

I '\

I

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  593 (604)

2010-12-20

1 Utdragsbestyrkande

KS/2010:751 -002

att under punkt 4 inköpsfrågor i delegationsordningen ändra titeln från inköpschef till
inköpsansvarig.

Bakgrund
Genom att personalbyten skett inom förvaltningsorganisationens ekonomienhet/inköp
krävs en revidering av kommunstyrelsens beslut 2009-11-16 § 281, avseende kommun-
styrelsens delegationsordning.

Ekonomienheten föreslår därför kommunstyrelsen att under punkt 4 inköpsfrågor i
delegationsordningen ändra titeln från inköpschef till inköpsansvarig.

Förslag till beslut
att under punkt 4 inköpsfrågor i delegationsordningen ändra titeln från inköpschef till
inköpsansvari g.
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  594 (604)

2010-12-20

KS/2010:753 -022

§ 327

Ansökan om minoritetss råksmedel för fortsatt anställnin av minoritetss råks-
handlä are 50%

att avsätta 250 000 kr från minoritetsspråksmedlen för att arbeta med minoritetsspråk
under tiden 1 januari 2011-31 december 2011, 12 månader,

att medel anvisas från ansvar 155 01, verksamhet 221, minoritetsspråksrnedel till ansvar
155 01, verksamhet 859.

Bakgrund
Ny lag, 2009:724, om rätten att använda samiska, finska och meänkieli har trätt i kraft 1
jan 2010. Denna lag innebär bland annat att förvaltningsmyndigheter ska ge de nation-
ella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är
möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor. Kommunerna
som har minoritetsspråk har tillsyn av två myndigheter, Länsstyrelsen i Stockholm för
språken finska och meänkieli och Sametinget för samiska. Med anledning av den nya
lagen är det viktigt att det finns en handläggare.

Under 2010 har handläggaren för minoritetsspråk startat upp en samrådsgrupp. I denna
samrådsgrupp finns fyra samiska representanter, en från varje förening, två representan-
ter från Gällivare Finska klubb och två representanter från Tornedalningar i Gällivare
STR-T. Tornedalningarna i Gällivare har startats upp under året. Samrådsgruppen har
haft sju möten. Sarnrådsgruppen har även tagit fram kriterier för utbetalning av medel.
Samrådsgruppen har tagit fram ärenden som berör minorneterna till de olika
nämnderna/styrelserna. All utbetalning av de statliga medlen sker i samråd med
samrådsgruppen.

Under 2011 kommer det, för personal inom kommunen, att anordnas kurser i rneänkieli,
finska och samiska.

Handläggaren kommer under 2011 att hålla föreläsningar för de nya kommuner som
under 2010 har ansökt om att bli förvaltningskommun för minoritetsspråken.

Ekonomiska konsekvenser
I dagens budget finns c:a 2,4 mkr kvar i budget. Under 2010 har c:a 700 000 kr delats
ut.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 595 (604)

2010-12-20

Konsekvenser för barn och ungdomar
En stor del av rninoritetsspråksrnedlen kommer barn och ungdomar tillgodo.

Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta

att avsätta 250 000 kr från rninoritetsspråksmedlen för att arbeta med minoritetsspråk
under tiden 1 januari 2011 — 31 december 2011, 12 månader,

att medel anvisas från ansvar 155 01, verksamhet 221, minoritetsspråksmedel till ansvar
155 01, verksamhet 859.

Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenheten skrivelse 2010-12-09.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 328

Fortsatt anställnin av kommunchef

Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 596 (604)

2010-12-20

KS/2010:736 -023

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att i samråd med personalchefen se över
anställningsavtalet med kommunchefen.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2007-04-10 § 121 att Lennart Johansson anställs som
kommunchef för en period av fyra år. Vid dagens sammanträde upptas fortsatt
anställning av kommunchef till behandling.

Förslag till beslut
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att i samråd med personalchefen se över
anställningsavtalet med kommunchefen.

1 Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 329

Det ANDT-föreb ande arbetet och folkhälsoarbetet i Gällivare kommun

Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 597 (604)

2010-12-20

KS/2009:469 -761

att det alkohol- och drogsamordnande projektet avslutas vid utgången av nuvarande
projektperiod,

att en ny tjänst som folkhälsostrateg ska skapas i omfattningen 1.0 tillsvidaretjänst ge-
nom att slå samman nuvarande tjänster som alkohol- och drogpolitisk samordnare (1.0
visstidstjänst som projektledare) och hälsoplanerare (0.25 tillsvidaretjänst inom
personalenheten),

att tjänsten som folkhälsostrateg ska placeras i kommunledningskontoret,

att SAMBU-gruppen avvecklas från och med utgången av nuvarande projektperiod,

att den operativa drogförebyggande gruppen avvecklas från och med utgången av
nuvarande projektperiod,

att utöver nuvarande representanter i det lokala brottsförebyggande rådet (polismyndig-
heten, elevhälsan, socialtjänsten/gemensam biståndsenhet, säkerhetssamordnare, drog-
och alkoholpolitisk samordnare och folkhälsoplanerare) utöka rådets sammansättning
med representanter för service- och teknikförvaltningen/fritid samt BUoK-
förvaltningen/ungdom.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att det ANDT-förebyggande arbetet därefter förs in i kommunens ordinarie folkhälso-
arbete,

att det politiska ansvaret för kommunens folkhälsoarbete ska vara placerat i kommun-
fullmäktige,

att verkställighetsansvaret för kommunens folkhälsoarbete ska vara placerat i kommun-
styrelsen (skrivas in i kommunstyrelsens reglemente under rubriken Kommunstyrelsens
ledningsfunktion, Övrig verksamhet),

att godkänna upprättat förslag på uppdragsbeskrivning för folkhälsorådet,

1 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 598 (604)

2010-12-20

att det lokala brottsförebyggande rådets uppdrag breddas till att inbegripa allt arbete
med brottsprevention (både situationell och social).

Bakgrund
Följande ärende är en sammanslagning av flera utredningsuppdrag: Ks/2009:469
(kommunens alkohol- och drogförebyggande arbete); Ks/2010:293 (representationen i
folkhälsorådet); samt Ks/2010:590 (översyn av samverkansgrupperna).

Gällande Ks/2009:469 så fick Nämnd- och utredningsenheten sommaren 2009 i uppdrag
att utvärdera samordningen av det alkohol- och drogförebyggande arbetet som sedan år
2006 bedrivits i projektform. Projektets projektledare är också kommunens alkohol- och
drogpolitiska sarnordnare.

Målet med utvärderingen var att se huruvida tjänsten som samordnare ska fortsätta som
en ordinarie verksamhet efter det att projekttiden löpt ut den 31 oktober 2010, samt var
inom den kommunala organisationen tjänsten i så fall bör placeras.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-11-29 § 263 att ärendet lämnas öppet
till kommunstyrelsens sammanträde den 20 december 2010.

Ekonomiska konsekvenser
Projektets kostnadsbudget uppgår till 700 000 kronor per år. Hälften av proj ektets
finansieringsbudget, 350 000 kronor, utgörs av statliga bidrag beviljade av Läns-
styrelsen i Norrbottens län. Länsstyrelsens finansiering gäller proj ektets återstående
projektperiod, fram till 31 oktober 2010. Gällivare kommun har ansökt om statliga
bidrag för verksamhet efter den 31 oktober.

Det bör särskilt poängteras att det statliga bidraget inte är ett projektrnedel. Detta inne-
bär att länsstyrelsen inte ställer några krav på att arbetet måste bedrivas i projektform.

I dagsläget finns 450 000 kronor budgeterat för projektet inom kommunstyrelsens
driftsbudgetram för budgetåret 2010-2012. Förslaget att inrätta en tjänst som folkhälso-
strateg i omfattningen 1.0 tillsvidaretjänst, innebär en lönekostnad på ca 500 000 kr per
år inklusive semesterersättningar och PO-påslag.

Konsekvenser för barn och ungdomar
En stor del av det ANDT-förebyggande arbetets insatser riktar sig till barn och ung-
domar. Att låta tjänsten som alkohol- och drogpolitisk samordnare övergå till ordinarie
verksamhet bedöms medföra goda konsekvenser för denna målgrupp.

Ungdomsrådet har inte utgjort rernissinstans i ärendet och inget egentligt medinflytande
kan sägas ha förekommit.

I Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 599 (604)

2010-12-20

Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta

att det alkohol- och drogsamordnande projektet avslutas vid utgången av nuvarande
projektperiod,

att det ANDT-förebyggande arbetet därefter förs in i kommunens ordinarie folkhälso-
arbete,

att det politiska ansvaret för kommunens folkhälsoarbete ska vara placerat i kommun-
fullmäktige,

att verkställighetsansvaret för kommunens folkhälsoarbete ska vara placerat i kommun-
styrelsen (skrivas in i kommunstyrelsens reglemente under rubriken Kommunstyrelsens
ledningsfunktion, Övrig verksamhet),

att en ny tjänst som folkhälsostrateg ska skapas i omfattningen 1.0 tillsvidaretjänst
genom att slå samman nuvarande tjänster som alkohol- och drogpolitisk samordnare
(1.0 visstidstjänst som projektledare) och hälsoplanerare (0.25 tillsvidaretjänst inom
personalenheten),

att tjänsten som folkhälsostrateg ska placeras i kommunledningskontoret,

att godkänna upprättat förslag på uppdragsbeskrivning för folkhälsorådet,

att SAMBU-gruppen avvecklas från och med utgången av nuvarande projektperiod,

att den operativa drogförebyggande gruppen avvecklas från och med utgången av
nuvarande projektperiod,

att det lokala brottsförebyggande rådets uppdrag breddas till att inbegripa allt arbete
med brottsprevention (både situationell och social),

att utöver nuvarande representanter i det lokala brottsförebyggande rådet (polismyndig-
heten, elevhälsan, socialtjänsten/gemensam biståndsenhet, säkerhetssamordnare, drog-
och alkoholpolitisk samordnare och folkhälsoplanerare) utöka rådets sammansättning
med representanter för service- och teknikförvaltningen/fritid samt BUoK-
förvaltningen/ungdom.

1 Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-11-11.
2. Utredning av det ANDT-förebyggande arbetet och av folkhälsoarbetet.
3. Förslag på uppdragsbeskrivning från kommunfullmäktige till folkhälsorådet.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-11-29 § 263.
5. MBL § 11 förhandling om Inrättandet av en ny tjänst med arbetsnamnet Folkhälso-
strateg.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  600 (604)

2010-12-20
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 601 (604)

2010-12-20

§ 330

Gatunamn vid vä en/infarten till carn in en och hemb dsområdet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Kvarnbacksvägen som gatunamn till vägen/infarten till campingen och
hembygdsområdet.

KS/2010:225 -246

Bakgrund
Gällivare Camping har i skrivelse anhållit om att rubricerad väg/infart får ett namn bl.a.
för:
- problem vid leveranser då vägen är namnlös
- postnummer saknas och ställer till besvär i många sammanhang
- gästerna vill ställa in campingen på sin GPS.

Miljö- och byggkontoret föreslår att vägen/infarten till campingen och hembygds-
området döps till Kvarnbacksvägen.

Miljö- och byggnämnden har 2010-03-04, § 32 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
att anta Kvambacksvägen som gatunamn till vägen/infarten till campingen och
hembygdsområdet.

Yttrande har begärts från Barn- utbildning/kulturförvaltningen.

Gällivare sockens Hembygdsförening har 2010-09-06 inkommit med förslag att vägen
från Porjusvägen in till hernbygdsområdet får namnet Brovägen alternativt Lilla
Brovägen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Kvarnbacksvägen som gatunamn till vägen/infarten till campingen och
hembygdsområdet.

Beslutsunderlag
1. Miljö- och byggnämndens protokoll 2010-03-04, § 32.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-03 § 89.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-24 § 110.
4. Miljö- och byggnämndens protokoll 2010-11-04 § 214.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-11-29 § 264.

Utdragsbestyrkande
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§ 331

Sarnrnanträdes lan 2011 - ändrin av datum för KSPU i februari

Kommunstyrelsen beslutar

att ändra sammanträdesdatum för kommunstyrelsens personalutskott från 3 februari
2011 till 24 februari 2011.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har fastställt sammanträdesplan för sammanträdesår 2011. Önskernål
har framkommit från personalenheten om förändring av datum i februari, från 3/2 till
24/2.

Förslag till beslut
Personalenheten föreslår kommunstyrelsen besluta

att ändra sammanträdesdatum för kommunstyrelsens personalutskott från 3 februari
2011 till 24 februari 2011.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 602 (604)

2010-12-20

1 Utdragsbestyrkande
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§ 332

Politikerutbildnin 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 603 (604)

2010-12-20

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS/2010:788 -101

att genomföra politikerutbildning 2011 i enlighet med förslag (politikerutbildning del 1-
3),

att kostnader om ca 100 000 kr för kommunfullmäktiges utbildning (del 1) tas från
kommunfullmäktiges budgeterade medel för politikerutbildning, ansvar 101, verksam-
het 100,

att kostnader om ca 75 000 kr för nämndernas och kommunstyrelsens utbildning (del 2),
finansieras enligt följande:
- 25 000 kr ur kommunfullmäktiges budgeterade medel för politikerutbildning, ansvar

101, verksamhet 100,
- 50 000 kr fördelas lika mellan nämnderna och kommunstyrelsen, 10 000

kr/nämnd/styrelse,

att uppdra till nämnderna och kommunstyrelsen att besluta om finansiering av politiker-
utbildning, del 2,

att arvode och förlorad arbetsförtjänst för politiker finansieras av kommunfullmäktige,
nämnder och kommunstyrelsen,

att överlämna till kommunstyrelsen att planera och genomföra politikerutbildning, del
1-3.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har budgeterat medel för politikerutbildning för ny- och omvalda
politiker. Förslag till politikerutbildning för mandatperiod 2011-2014 har upprättats.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnader om ca 145 000 kr för genomförande av politikerutbildning. Till detta fill-
kornmer kostnader för arvode och förlorad arbetsförtjänst för politikerna.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Utbildningen syftar delvis till att stärka det politiska ledarskapet och förbättra kun-
skapen, dialogen, beslutsprocessen och öka förståelsen inför beslut där barn och unga
berörs.

1 Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 604 (604)

2010-12-20

Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta

att genomföra politikerutbildning 2011 i enlighet med förslag (politikerutbildning del 1-
3),

att kostnader om ca 100 000 kr för kommunfullmäktiges utbildning (del 1) tas från
komrnunfullmäktiges budgeterade medel för politikerutbildning, ansvar 101, verksam-
het 100,

att kostnader om ca 75 000 kr för nämndernas och kommunstyrelsens utbildning (del 2),
finansieras enligt följande:
- 25 000 kr ur kommunfullmäktiges budgeterade medel för politikerutbildning, ansvar

101, verksamhet 100,
- 50 000 kr fördelas lika mellan nämnderna och kommunstyrelsen, 10 000

kr/nämnd/styrelse,

att uppdra till nämnderna och kommunstyrelsen att besluta om finansiering av politiker-
utbildning, del 2,

att arvode och förlorad arbetsförtjänst för politiker finansieras av kommunfullmäktige,
nämnder och kommunstyrelsen,

att överlämna till kommunstyrelsen att planera och genomföra politikerutbildning, del
1-3.

Beslutsunderlag
1. Förslag till politikerutbildning 2011.
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-12-20.
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