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2019-09-09

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1
Måndag 9 september 2019 kl. 09:15 - 16:45

Ajournering

Kl. 12:00-13:00

Utses att justera

Nicklas Johansson

Justeringens plats
och tid

Förvaltningsbyggnaden, 2019-09-11, kl.08:30

Anslagstid

2019-09-12—2019-10-02

Underskrifter

Sekreterare

Paragraf §263 - §350
________________________
Maria Landström

Ordförande
________________________
Jeanette Wäppling, §§ 263-323, 325-350
Ordförande
________________________
Maria Åhlén, § 324
Justerande
________________________
Nicklas Johansson
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Kommunstyrelsen
Närvaro vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-09
Beslut i
§§
263-323,
325-350

Närvarande
Klockan

Ordinarie

Namn

Parti

Anmärkning

Ordförande

Jeanette Wäppling

V

Vice
ordförande

Birgitta Larsson

S

2:e vice
ordförande

Henrik Ölvebo

MP

Ledamot

Karl-Erik Taivalsaari

V

Ledamot

Magnus Johansson

S

Ledamot

Maria Åhlén

S

Ledamot

Mats Rantapää

S

263-338

Ledamot

Lars Alriksson

M

263-323,
325-341,
343-350

Ledamot

Benny Blom

M

Ledamot

Paula Palmqvist

SD

263-317,
322-333

Ledamot

Nicklas Johansson

SJVP

263-350

Ledamot

Hanna Falksund

MP

263-268,
270-286,
325-333

09:15-12:00
13:30-15:05

Ej tjg. ers. §§ 299-322

Ledamot

Sanna Nilsson Ylitalo

MP

Ersättare

Namn

Parti

Beslut i
§§

Närvarande
Klockan

Anmärkning

Ersättare

Pernilla Fagerlönn

V

Ersättare

Jan-Ander Perdal

V

Jäv § 324

263-323,
325-341,
343-350
263-335,
338-350
263-343,
345-350
263-334,
336-350

Jäv §§ 324, 342
Jäv §§ 336-337
Jäv § 344
Ordförande § 324, jäv § 335
09:15-15:40
Jäv §§ 324, 342

09:15-15:20

Ers. Jeanette Wäppling § 324, Maria
Åhlén § 335, Karl-Erik Taivalsaari §§
336-337, Paula Palmqvist §§ 318321, 334-335, 338, Mats Rantapää
§§ 338-350

Ersättare

Johannes Reinfors

V

318-321,
324, 334350

Ersättare

Mattias Liinanki

MP

269, 287324, 334350

Ersättare

Stefan Ovrell

MP

263-350

Ers. Sanna Nilsson Ylitalo

Ersättare

Steve Ärlebrand

S

263-350

Ers. Birgitta Larsson

Ersättare

Monika Eriksson
Norberg

S

Ersättare

Stefan Kostenniemi

S

Ersättare

Frank Öqvist

S

13:00-16:45

Ers. Hanna Falksund
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Ersättare

Eric Palmqvist

SD

Ersättare

Margareta
Henricsson

SJVP

Ersättare

Kjell Hansson

M

Ersättare

Mikael Lundberg

M

Namn

Anmärkning/närvarande

Maria Landström

§§ 263-350

Mats Pettersson

§§ 263-350

Ulla Segerlund

§§ 263-350

Alexander Kult

§ 268

Eva Martinsson

§ 268

Camilla Widing

§ 268

Sara Källgarn

§ 268

Socialchef

Annette Viksten Åhl

§§ 268-269

Ordförande
socialnämnd
en

Johannes Sundelin

§§ 268-269

Ekonomichef

Thomas Pettersson

§§ 268-317

Kvalitetsledare

Jaana Moberg

§§ 322-323

Personalchef

Anna Johansson
Miettinen

§ 324

Personalhandläggare

Eva Askebrand

§ 324

Övriga
deltagare
Kommunsekreterare
Kommunche
f
Nämndsekre
terare
Förvaltnings
chef
Förvaltnings
chef
Förvaltnings
chef
Förvaltnings
chef

263-350

Ers. Benny Blom
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§ 263
Godkännande av dagordning
Dnr KS/2019:218
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna dagordningen.
Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Utdragsbestyrkande
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§ 264
Delgivningar
Dnr KS/2019:10, KS/2019:176, KS/2019:542, KS/2019:475, KS/2019:477, KS/2019:495,
KS/2019:502, KS/2019:180, KS/2018:626, KS/2019:471, KS/2019:510, KS/2019:41,
KS/2019:61, KS/2019:58, KS/2019:523, KS/2019:524, KS/2019:473, KS/2019:28,
KS/2019:45, KS/2019:44, KS/2019:252, KS/2019:46, KS/2019:558, KS/2019:38,
KS/2019:35, KS/2019:42, KS/2019:468, KS/2019:555, KS/2018:844, KSst/2019:263,
KS/2019:32, KS/2019:56
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Delgivningar.
Förslag till beslut
att lägga delgivningarna till handlingarna.
Underlag
1. Rapport delgivningar.

Utdragsbestyrkande
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§ 265
Delegationer
Dnr KS/2019:11, AlkT/2019:10, AlkT/2019:6, KS/2019:456, KS/2019:402, KS/2019:437,
KS/2019:452, KS/2019:309, KS/2019:505, KS/2019:527, KS/2019:500, INK/2019:65,
AlkT/2019:14, AlkT/2019:13, AlkT/2019:11, AlkT/2019:4, AlkT/2019:16, AlkT/2019:17,
KS/2019:581, KS/2019:509, KS/2019:519, KS/2019:562, KS/2019:560
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anmälda delegationsbeslut.
Förslag till beslut
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
Underlag
1. Rapport delegationsbeslut.

Utdragsbestyrkande
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§ 266
KS kurser/konferenser samt återkoppling
Dnr KS/2019:12
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga kurserna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Vid kallelsen utskick föreligger inga anmälda kurser.

Utdragsbestyrkande

13 (169)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

14 (169)

2019-09-09

Kommunstyrelsen
§ 267
Budgetuppföljning projekt
Dnr KS/2019:598, KSst/2019:66, KSst/2019:38
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 21 oktober
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutade 2019-05-07 § 58 samt
2019-05-07 § 59 att ärendet redovisas för kommunstyrelsen kvartalsvis.
Underlag
1. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-05-07 § 58.
2. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-05-07 § 59.
3. Underlag.

Utdragsbestyrkande
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§ 268
Budgetuppföljning och Ks till förfogande
Dnr KS/2019:9
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp information
angående budgetuppföljning.
Alexander Kult, förvaltningschef miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen informerar:
Prognos för året ett plusresultat.
Eva Martinsson, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen, informerar:
Prognos för Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturförvaltningen – minus ungdom,
minus kultur, plusprognos fritid. Beräknat nollresultat för året.
Barn- och utbildningsförvaltningen – avvikelsen går åt rätt håll.
Camilla Widing, förvaltningschef, stöd- och utvecklingsförvaltningen:
Beräknad prognos 300 tkr plus för året.
Annette Viksten Åhl, socialchef, socialförvaltningen informerar:
Kostnaden totalt har gått ner.
Thomas Pettersson, ekonomichef informerar:
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott – nollprognos för året.
Kommunen överlag – 21 Mkr i minusresultat för året.
Mats Pettersson, kommunchef informerar:
För kommunstyrelsen pluspost markhandläggning.
Underlag
1. Driftbudgetuppföljning per juli 2019.
2. RFB prognos.

Utdragsbestyrkande
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§ 269
Socialnämndens redovisning om åtgärder för budget i balans
Dnr KS/2019:9
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för redovisningen, samt
att socialnämnden återkommer med ny fördjupad redovisning till kommunstyrelsens
sammanträde 21 oktober.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-20 § 195 att socialnämndens ordförande och förvaltningschef bjuds in till varje kommunstyrelsesammanträde för att föredra
åtgärder och resultat för att nå budget i balans.
Annette Viksten Åhl, förvaltningschef och Johannes Sundelin, ordförande socialnämnden
redovisar:
Lägre övertids- och sjuklönekostnader. Bättre scheman bidrar till lägre kostnader.
Vikariekostnaden har ökat. Kostnad för leasingbilarna har ökat lite. Tjänsteköp
sjuksköterskor har ökat, tjänsteköp socionomer har sjunkit. Utskrivningsklara har sjunkit.
Budgetuppföljning för augusti, där kostnaden har minskat i jämförelse med februari.
Leasingavtalen har gått ut för 35 bilar, totalt går avtalen ut för 68 bilar i november 2019,
nytt avtal behövs före det.
Underlag
1. Kommunstyrelsen 2019-05-20 § 195.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 118.
Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)
att tacka för redovisningen, samt
att socialnämnden återkommer med ny fördjupad redovisning till kommunstyrelsens
sammanträde 21 oktober.

Utdragsbestyrkande
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§ 270
Taxa för plan- och bygglov 2020
Dnr KS/2019:115
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för plan- och bygglov 2020.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Miljö-, bygg- och
räddningsnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:
Taxa för plan- och bygglov 2020
Taxebelopp justeras utifrån SCB:s prisbasbelopp för 2020, mindre justeringar för avgift för
skyltar, murar och plank samt manskapsbodar är föreslagna.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkort och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för plan- och bygglov 2020.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Förslag taxa för plan- och bygglov.
3. Miljö-, bygg- och räddningsnämndens arbetsutskott 2019-03-19 § 12.
4. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2019-04-03 § 31.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 142.
Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)
att anta taxa för plan- och bygglov 2020.

Utdragsbestyrkande
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§ 271
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2020
Dnr KS/2019:116
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2020.
Reservation
Lars Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Miljö-, bygg- och
räddningsnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2020
Höjningen grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2019 som är 2,7 %.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkort och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2020.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Förslag taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel.
3. Miljö-, bygg- och räddningsnämndens arbetsutskott 2019-03-19 § 13.
4. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2019-04-03 § 32.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 143.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar
att anta taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2020.
Lars Alriksson (M) yrkar
att taxan för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2020, höjs med 3,1 %.
Propositionsordning
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Maria Åhléns förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 272
Taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2020
Dnr KS/2019:117
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2020.
Reservation
Kjell Hansson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Miljö-, bygg- och
räddningsnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:
Taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2020.
Höjningen grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2019 som är 2,7 %.
Taxebilagan är upprättad utifrån SKL;s reviderade förslag som kom 2018, med vissa
justeringar;
Kod 90.50 motsvarar 40 h istället för föreslaget 13 h
Kod 63.30 motsvarar 60 h istället för föreslaget 137 h,
Kod 90.100 motsvarar 40 h istället för föreslaget 64 h,
Kod 90.10 motsvarar 40 h istället för föreslaget 64 h,
Kod 90.70 motsvarar 30 h istället för föreslaget 13 h,
Kod 90.161 motsvarar 30 h istället för föreslaget 13 h.
Dessutom har kod 90.17 motsvarande 6 h lagts till för de avlopp som renar under 200 pe.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkort och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2020.

Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Förslag taxa för tillsyn enligt miljöbalken.
3. Miljö-, bygg- och räddningsnämndens arbetsutskott 2019-03-19 § 15.
4. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2019-04-03 § 34.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 144.
Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Steve Ärlebrand (S)
att anta taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2020.
Kjell Hansson (M) yrkar
att höja taxan för tillsyn enligt miljöbalken 2020 med 3,1 %.
Propositionsordning
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaaris m.fl. förslag mot Kjell Hanssons förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Karl-Erik Taivalsaaris m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§ 273
Taxa för räddningstjänsten interna teknisk service 2020
Dnr KS/2019:119
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för räddningstjänsten intern teknisk service 2020.
Reservation
Lars Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Miljö-, bygg- och
räddningsnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:
Taxa för räddningstjänsten intern teknisk service 2020
Höjningen grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2019 som är 2,7 %.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkort och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för räddningstjänsten intern teknisk service 2020.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Förslag taxa för räddningstjänsten intern teknisk service.
3. Miljö-, bygg- och räddningsnämndens arbetsutskott 2019-03-19 § 20.
4. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2019-04-03 § 38.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 145.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Hanna Falksund (MP) yrkar
att anta taxa för räddningstjänsten intern teknisk service 2020.
Lars Alriksson (M) yrkar
att taxan höjs med 3,1 % för räddningstjänsten intern teknisk service 2020.
Propositionsordning
Ordförande ställer Hanna Falksunds förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Hanna Falksunds förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 274
Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2020
Dnr KS/2019:118
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2020.
Reservation
Kjell Hansson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Miljö-, bygg- och
räddningsnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:
Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service.
Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service höjs med 2,7 % vilket grundar sig på
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2019. Personalkostnader höjs till 1057 kr/h för
att harmonisera med resten av Norrbotten. Obefogade automatiska larm höjs till 5031
kr/larm för att bättre återspegla verklig kostnad.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkort och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2020.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Förslag taxa för räddningstjänsten extern teknisk service.
3. Miljö-, bygg- och räddningsnämndens arbetsutskott 2019-03-19 § 19.
4. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2019-04-03 § 39.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 146.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD)
att anta taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2020.
Kjell Hansson (M) yrkar
att taxan höjs med 3,1 % för räddningstjänsten extern teknisk service 2020.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs m.fl. förslag mot Kjell Hanssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Mats Rantapääs m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 275
Miljö, bygg och räddnings investeringsbudget 2020, plan 2021-2022.
Dnr KS/2019:109
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2020 samt plan för 2021-2022
Investeringsbudget 2020: 1 000 tkr, varav 0 kr i driftkonsekvenser
Investeringsplan 2021:

900 tkr, varav 0 kr i driftkonsekvenser

Investeringsplan 2022:

1 200 tkr, varav 0 kr i driftkonsekvenser

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2020 samt plan för 2021-2022 för Miljö, bygg och
räddningsnämndens investeringsbudget har upprättats i enlighet med
kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2020 samt plan för 2021-2022
Investeringsbudget 2020: 1 000 tkr, varav 0 kr i driftkonsekvenser
Investeringsplan 2021:

900 tkr, varav 0 kr i driftkonsekvenser

Investeringsplan 2022:

1 200 tkr, varav 0 kr i driftkonsekvenser

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Underlag
1. Sammanställning investeringsbudget 2020-2022.
2. MBR §30 Miljö-, bygg- och räddningsnämndens särskilda investeringsbudget 2020,
plan för 2021-2022.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 147.
Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Steve Ärlebrand (S), Paula Palmqvist
(SD) och Lars Alriksson (M)
att anta förslag till investeringsbudget 2020 samt plan för 2021-2022
Investeringsbudget 2020: 1 000 tkr, varav 0 kr i driftkonsekvenser
Investeringsplan 2021:

900 tkr, varav 0 kr i driftkonsekvenser

Investeringsplan 2022:

1 200 tkr, varav 0 kr i driftkonsekvenser

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande
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§ 276
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens driftbudget 2020, plan för 2021-2022.
Dnr KS/2019:98
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till driftbudget 2020 och plan för 2021-2022;
Driftbudget 2020:

22 773 tkr, varav -2 000 tkr i engångsanslag.

Budgetplan 2021:

23 273 tkr, varav -1 500 tkr i engångsanslag.

Budgetplan 2022:

23 773 tkr, varav – 1 000 tkr i engångsanslag.

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Reservation
Lars Alriksson (M) och Paula Palmqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
lagda förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2020 samt plan för åren 2021-2022 för Miljö-, bygg och
räddningsnämnden har upprättats i enlighet med kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta förslag till driftbudget 2020 och plan för 2021-2022;
Driftbudget 2020:

22 773 tkr, varav -2 000 tkr i engångsanslag.

Budgetplan 2021:

23 273 tkr, varav -1 500 tkr i engångsanslag.

Budgetplan 2022:

23 773 tkr, varav – 1 000 tkr i engångsanslag.

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. MBR driftbudget sammandrag 2020-2022.
2. MBR §29 Miljö-, bygg- och räddningsnämndens särskilda driftbudget 2020, plan för
2021-2022.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 148.
Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar
att anta förslag till driftbudget 2020 och plan för 2021-2022;
Driftbudget 2020:

22 773 tkr, varav -2 000 tkr i engångsanslag.

Budgetplan 2021:

23 273 tkr, varav -1 500 tkr i engångsanslag.

Budgetplan 2022:

23 773 tkr, varav – 1 000 tkr i engångsanslag.

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Lars Alriksson (M) yrkar
att anta moderaternas förslag till driftbudget 2020 och plan för 2021-2022
Driftbudget 2020: 24 773 tkr, varav 0 kr i engångsanslag
Budgetplan 2021: 24 773 tkr, varav 0 kr i engångsanslag
Budgetplan 2022; 24 773 tkr, varav 0 kr i engångsanslag.
Paula Palmqvist (SD) yrkar
att anta förslag till driftbudget 2020 och plan för 2021-2022;
Driftbudget 2020:

22 773 tkr, varav -2 000 tkr i engångsanslag.

Budgetplan 2021:

24 773 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.

Budgetplan 2022:

24 773 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande
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Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar
Enligt Maria Åhlén (S) förslag
Enligt Lars Alriksson (S) förslag
Enligt Paula Palmqvist (SD) förslag
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande
att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Maria Åhléns
förslag.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§ 277
Taxa för vård och omsorg
Dnr KS/2019:121
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för vård och omsorgsavgift för år 2020 med tillagda reduceringsregler.
Reservation
Lars Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Socialnämnden
har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:
Taxa för vård och omsorgsavgift för år 2020
Socialförvaltningen föreslår ingen förändring i taxa för vård och omsorgsavgift.
Socialförvaltningen föreslår endast att tillägga reduceringsregler för frånvaro.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomars
åsikt har därmed inte inhämtats.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för vård och omsorgsavgift för år 2020 med tillagda reduceringsregler.
Underlag
1. Taxa för vård och omsorgsavgift år 2020.
2. Socialnämnden 2019-04-08 § 58.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 149.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar
att anta taxa för vård och omsorgsavgift för år 2020 med tillagda reduceringsregler.
Lars Alriksson (M) yrkar
att taxa för vård och omsorg 2020 är i enlighet 2020-års regler för maxtaxa med tillagda
reduceringsregler.
Propositionsordning
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaaris förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Karl-Erik Taivalsaaris förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 278
Taxa för trygghetslarm inom ordinärt boende
Dnr KS/2019:122
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för trygghetslarm inom ordinärt boende.
Reservation
Lars Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Socialnämnden
har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:
Taxa för år 2020
Socialförvaltningen föreslår ingen justering av taxa för år 2020.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomars
åsikt har därmed inte inhämtats.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för trygghetslarm inom ordinärt boende.
Underlag
1. Förslag taxa för trygghetslarm inom ordinärt boende.
2. § 28 SNau 2019-03-19.
3. Socialnämnden 2019-04-08 § 57.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 150.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Hanna Falksund (MP) yrkar
att anta taxa för trygghetslarm inom ordinärt boende.
Lars Alriksson (M) yrkar
att taxan för trygghetslarm höjs i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet 2020,
med 3,1 %.
Propositionsordning
Ordförande ställer Hanna Falksunds förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Hanna Falksunds förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 279
Taxa för kost
Dnr KS/2019:123
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att höja kostavgiften med 4% inom vård och omsorgboendeform, inom korttidshem LSS
samt inom LSS daglig verksamhet.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Socialnämnden
har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:
Taxa för kost
Utifrån att Matlagets höjning är 4%, på grund av fördyrade livsmedelskostnader föreslår
socialförvaltningen att följa Matlagets höjning. Kostavgiften inom vård och omsorgsboendeform höjs från 3571 kr/mån till 3714 kr/mån. Kostavgiften för korttidshem LSS
höjs från 75 kr/dygn till 78 kr/dygn. LSS daglig verksamhet höjs från 53 kr/lunch till
55 kr/lunch. Matdistribution höjs från 57 kr/portion till 59kr/portion.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Konsekvenser för barn och ungdom medför en höjning av kostavgiften med 4%.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att höja kostavgiften med 4% inom vård och omsorgboendeform, inom korttidshem LSS
samt inom LSS daglig verksamhet.
Underlag
1. Förslag taxa för kost.
2. § 32 SNau 2019-03-19.
3. Socialnämnden 2019-04-08 § 62.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 151.
Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M) och Paula Palmqvist (SD)
att höja kostavgiften med 4% inom vård och omsorgboendeform, inom korttidshem LSS
samt inom LSS daglig verksamhet.

Utdragsbestyrkande
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§ 280
Taxa för förbrukningsartiklar
Dnr KS/2019:124
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att höja taxan med 50 kr/mån från 200 kr till 250 kr/mån.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Socialförvaltningen har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:
Taxa för förbrukningsartiklar
Det förslag som finns på förändring är en höjning av avgiften för förbrukningsartiklar med
50 kr/mån. Detta utifrån en omvärldsanalys av andra kommuners taxor för förbrukningsartiklar som visar att Gällivare kommun har en låg avgift för förbrukningsartiklar jämfört
med andra kommuner.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomars
åsikt har därmed inte inhämtats.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att höja taxan med 50 kr/mån från 200 kr till 250 kr/mån.
Underlag
1. Förslag Taxa förbrukningsartiklar.
2. § 33 SNau 2019-03-19.
3. Socialnämnden 2019-04-08 § 61.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 152.
Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)
att höja taxan med 50 kr/mån från 200 kr till 250 kr/mån.

Utdragsbestyrkande
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§ 281
Taxa för färdtjänst 2020
Dnr KS/2019:126
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för färdtjänst 2020.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Socialnämnden
har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:
Taxa för Färdtjänst
I samband med att man gett Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten uppdraget
att ansvara för färdtjänsten i sin helhet innebär det att kommunfullmäktige skall ta beslut
om eventuella avvikelser från kollektivtrafikmyndighetes taxebeslut. Gällivare kommun har
möjlighet att göra ”tillköp” genom att bl.a. subventionera egenavgiften som t.ex. att ha en
egen taxa.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för färdtjänst 2020.
Underlag
1. Förslag taxa för färdtjänst.
2. Egenavgift för färdtjänst Länstrafiken.
3. § 34 SNau 2019-03-19.
4. Socialnämnden 2019-04-08 § 63.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 153.
Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M)
att anta taxa för färdtjänst 2020.

Utdragsbestyrkande
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§ 282
Taxa för avlastning-korttidsvård
Dnr KS/2019:125
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för avlastning- och korttidsvård år 2020.
Reservation
Lars Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Socialnämnden
har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:
Taxa för 2020 gällande avlastning- och korttidsvård
Ingen förändring av taxan.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomars
åsikt har därmed inte inhämtats.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för avlastning- och korttidsvård år 2020.
Underlag
1. Förslag taxa för avlastning- och korttidsvård år 2020.
2. § 30 SNau 2019-03-19.
3. Socialnämnden 2019-04-08 § 59.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 154.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar
att anta taxa för avlastning- och korttidsvård år 2020.
Lars Alriksson (M) yrkar
att taxan för avlastnings- och korttidsvård år 2020 följer förändringar i 2020-års taxor för
vård och omsorg, kost och förbrukningsartiklar.
Propositionsordning
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaaris förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Karl-Erik Taivalsaaris förslag.
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Kommunstyrelsen
§ 283
Taxa för den kommunaliserade hemsjukvård och hjälpmedel i ordinärt boenden 2020
Dnr KS/2019:127
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta indexreglerad taxa med 4% för kommunal hemsjukvård samt hjälpmedel 2020.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Socialnämnden
har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:
Taxa för 2020
Taxa för den kommunaliserade hemsjukvård och hjälpmedel i ordinärt boenden har inte
indexreglerats sedan KS/2015:294/706. En omvärldsbevakning har genomförts för att
se över avgifter i andra kommuner. Med denna samt med underlag från taxor för år
2016-2018 föreslås en indexreglering på höjning om 4% för kommunal hemsjukvård
samt hjälpmedel i ordinärt boende.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomars
åsikt har därmed inte inhämtats.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta indexreglerad taxa med 4% för kommunal hemsjukvård samt hjälpmedel 2020.
Underlag
1. Förslag indexreglerad taxa för kommunal hemsjukvård samt hjälpmedel 2020.
2. § 31 SNau 2019-03-19.
3. Socialnämnden 2019-04-08 § 60.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 155.
Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M) och Paula Palmqvist (SD)
att anta indexreglerad taxa med 4% för kommunal hemsjukvård samt hjälpmedel 2020.
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§ 284
Taxa för medboende
Dnr KS/2019:128

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att höja kostavgiften med 4% samt förbrukningsartiklar med 50 kr.
Reservation
Lars Alriksson (M) reserverar sig beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun.
Socialförvaltningen har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde.
Taxa för medboende
Socialförvaltningens förslag är att följa förändringarna för avgifter för medboende gällande
kostavgifter och förbrukningsartiklar enligt dessa taxors förslag. Det vill säga en höjning
med kostavgifter med 4% och en höjning med 50 kr för förbrukningsartiklar.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och unga
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Barn och ungdomars
åsikt har därmed inte inhämtats.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att höja kostavgiften med 4% samt förbrukningsartiklar med 50 kr.
Underlag
1. Förslag Taxa för medboende.
2. § 35 SNau 2019-03-19.
3. Socialnämnden 2019-04-08 § 64.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 156.
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Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar
att höja kostavgiften med 4% samt förbrukningsartiklar med 50 kr.
Lars Alriksson (M) yrkar
att taxan för kost höjs till den faktiska kostnaden för maten samt att förbrukningsavgiften
höjs med 50 kr,
att medboende med biståndsbeslut betalar kostavgift som en följd av biståndsbeslutet.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Mats Rantapääs förslag.
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§ 285
Socialnämndens investeringsbudget 2020, plan 2021-2022
Dnr KS/2019:103
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2020 samt plan för 2021-2022;
Investeringsbudget 2020: 3 000 tkr, varav 0 kr i driftkonsekvenser.
Investeringsplan: 2021:

35 000 tkr, varav 0 kr i driftkonsekvenser.

Investeringsplan: 2022:

12 000 tkr, varav 1 040 tkr i driftkonsekvenser.

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Reservation
Lars Alriksson (M) och Paula Palmqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
lagda förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2020 samt plan för 2021-2022 för Socialnämnden har
upprättats i enlighet med kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser framgår av bilagor.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2020 samt plan för 2021-2022;
Investeringsbudget 2020: 3 000 tkr, varav 0 kr i driftkonsekvenser.
Investeringsplan: 2021:

35 000 tkr, varav 0 kr i driftkonsekvenser.

Investeringsplan: 2022:

12 000 tkr, varav 1 040 tkr i driftkonsekvenser.

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
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Underlag
1. Investeringsbudget sammandrag Socialnämnden 2020-2022.
2. Sn §50 Socialnämndens investeringsbudget 2020, plan 2021-2022.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 157.
Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar
att anta förslag till investeringsbudget 2020 samt plan för 2021-2022;
Investeringsbudget 2020: 3 000 tkr, varav 0 kr i driftkonsekvenser.
Investeringsplan: 2021:

35 000 tkr, varav 0 kr i driftkonsekvenser.

Investeringsplan: 2022:

12 000 tkr, varav 1 040 tkr i driftkonsekvenser.

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Paula Palmqvist (SD) yrkar
att anta förslag till investeringsbudget 2020 samt plan för 2021-2022;
Investeringsbudget 2020: 3 500 tkr, varav 0 kr i driftkonsekvenser.
Investeringsplan: 2021:

45 000 tkr, varav 0 kr i driftkonsekvenser.

Investeringsplan: 2022:

22 000 tkr, varav 1 040 tkr i driftkonsekvenser.

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Lars Alriksson (M) yrkar
att anta Moderaternas förslag till investeringsbudget 2020 samt plan för 2021-2022
Investeringsbudget 2020: 1 550 tkr, varav 0 kr i driftkonsekvenser
Investeringsplan 2021: 18 000 tkr, varav 0 kr i driftkonsekvenser
Investeringsplan 2022: 0 tkr, varav 1 040 tkr i driftkonsekvenser
att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
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Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar
Enligt Magnus Johansson (S) förslag
Enligt Paula Palmqvist (SD) förslag
Enligt Lars Alriksson (M) förslag
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande
att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Magnus
Johanssons förslag.
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§ 286
Socialnämndens driftbudget 2020, plan 2021-2022
Dnr KS/2019:104
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till driftbudget 2020 samt plan för 2021-2022;
Driftbudget 2020: 486 423 tkr, varav 4 780 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2021: 485 127 tkr, varav 3 000 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2022: 480 651 tkr, varav 2 000 tkr i engångsanslag samt 1 040 tkr i
driftkonsekvens investering.
att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Reservation
Lars Alriksson (M) och Paula Palmqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2020 samt plan för åren 2021-2022 för Socialnämnden har upprättats i enlighet med kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser framgår av bilagor.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta förslag till driftbudget 2020 samt plan för 2021-2022;
Driftbudget 2020: 486 423 tkr, varav 4 780 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2021: 485 127 tkr, varav 3 000 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2022: 480 651 tkr, varav 2 000 tkr i engångsanslag samt 1 040 tkr i driftkonsekvens investering.
att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
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Underlag
1. Socialnämndens driftbudget sammandrag 2020-2022.
2. Sn §51 Socialnämndens driftbudget 2020, plan 2021-2022.
3. Sn §80 Besparingar - effektivisering till budget 2020.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 158.
Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar
att anta förslag till driftbudget 2020 samt plan för 2021-2022;
Driftbudget 2020: 486 423 tkr, varav 4 780 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2021: 485 127 tkr, varav 3 000 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2022: 480 651 tkr, varav 2 000 tkr i engångsanslag samt 1 040 tkr i
driftkonsekvens investering.
att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Lars Alriksson (M) yrkar
att anta moderaternas förslag till driftbudget 2020 samt plan för 2021-2022;
Driftbudget 2020: 480 643 tkr, varav 900 tkr i engångsanslag
Budgetplan 2021: 476 027 tkr, varav 300 tkr i engångsanslag
Budgetplan 2022: 472 251 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag samt 1 040 tkr i driftkonsekvens investering
att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Paula Palmqvist (SD) yrkar
att anta förslag till driftbudget 2020 samt plan för 2021-2022;
Driftbudget 2020: 485 373 tkr, varav 4 780 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2021: 487 077 tkr, varav 3 000 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2022: 487 101 tkr, varav 2 000 tkr i engångsanslag samt 1 040 tkr i
driftkonsekvens investering.
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Kommunstyrelsen
att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar
Enligt Maria Åhlén (S) förslag
Enligt Lars Alriksson (M) förslag
Enligt Paula Palmqvist (SD) förslag
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande
att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Maria Åhléns
förslag.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

49 (169)

2019-09-09

Kommunstyrelsen
§ 287
Taxa för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och skol- barnomsorg 2020
Dnr KS/2019:106
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg 2020.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Barn- och
utbildningsnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens
verksamhetsområde:
Taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg 2020
Taxan styrs i huvudsak av ett nationellt regelverk för statsbidrag för maxtaxa. Taxan är
inför 2020 uppdaterad med ett nytt regelverk för omplacering och förtydligande text kring
barns närvaro under vårdnadshavarnas ledigheter.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och unga
Nya regler för omplacering leder till stabila barngrupper under året och därmed
förutsättningar för ökat lärande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg 2020.
Underlag
1. Taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg 2020.
2. Ändringar Taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg 2020.
3. Taxa 2019 för avgifter inom förskola pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 159.
Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M), Paula Palmqvist
(SD) och Nicklas Johansson (SJVP)
att anta taxa för avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg 2020.
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Kommunstyrelsen
§ 288
Taxa för uthyrning av skollokaler 2020
Dnr KS/2019:108
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för uthyrning av skollokaler 2020.
Reservation
Lars Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Barn- och
Utbildningsnämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens
verksamhetsområde:
Taxa för uthyrning av skollokaler
Taxa för uthyrning av skollokaler har räknats upp med 2 % för 2020.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för uthyrning av skollokaler 2020.
Underlag
1. Taxa för uthyrning av skollokaler.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 160.
Yrkande
Stefan Ovrell (MP) yrkar
att anta taxa för uthyrning av skollokaler 2020.
Lars Alriksson (M) yrkar
att taxan för uthyrning av skollokaler höjs med 3,1 %,
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att anta 2020-års taxa för uthyrning av skollokaler.
Propositionsordning
Ordförande ställer Stefan Ovrells förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Stefan Ovrells förslag.
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§ 289
Barn- och utbildningsnämndens särskilda investeringsbudget 2020, plan för 2021-2022
Dnr KS/2019:100
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2020 och plan för 2021-2022;
Investeringsbudget 2020:

11 352 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2021:

275 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2022:

600 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Reservation
Lars Alriksson (M) och Paula Palmqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2020 och plan 2021 – 2022 för Barn- och
Utbildningsnämnden har upprättats enligt kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser framgår av bilagor.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget innebär positiva konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att till budgeten lägga kostnad för förstudie Mandolinen,
att anta förslag till investeringsbudget 2020 och plan för 2021-2022;
Investeringsbudget 2020:

10 852 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2021:

275 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2022:

600 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.
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Kommunstyrelsen
att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Underlag
1. Sammanställning investeringar 2020-2022.
2. BoU §58 Barn- och utbildningsnämndens särskilda investeringsbudget 2020, plan för
2021-2022.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 161.
Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar
att anta förslag till investeringsbudget 2020 och plan för 2021-2022;
Investeringsbudget 2020:

11 352 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2021:

275 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

Budgetplan 2022:

600 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD)
att avslå förslaget att lägga till kostnaden för förstudie Mandolinen,
att anta moderaternas förslag till investeringsbudget 2020, plan för 2021-2022;
Investeringsbudget 2020: 10 852 tkr, varav 0 kr i driftkonsekvenser
Investeringsplan 2021: 275 tkr, varav 0 kr i driftskonsekvenser
Investeringsplan 2020: 600 tkr, varav 0 kr i driftskonsekvenser
att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Mats Rantapääs förslag.
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§ 290
Barn- och utbildningsnämndens driftbudget 2020, plan för perioden 2021-2022
Dnr KS/2019:101
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till;
Driftbudget 2020:

290 544 tkr, varav 3 815 tkr i engångsanslag och 0 kr i
driftkonsekvens.

Plan 2021:

289 702 tkr, varav 2 500 tkr i engångsanslag och 0 kr i
driftkonsekvens.

Plan 2022:

289 307 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 kr i
driftkonsekvens.

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Reservation
Paula Palmqvist (SD), Lars Alriksson (M) och Nicklas Johansson (SJVP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna lagda förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2020 samt plan för åren 2021-2022 för Barn- och
Utbildningsnämnden har upprättats i enlighet med kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser framgår av bilagor.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget innebär konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta förslag till;
Driftbudget 2020:

290 544 tkr, varav 3 815 tkr i engångsanslag och 0 kr i
driftkonsekvens.

Plan 2021:

289 702 tkr, varav 2 500 tkr i engångsanslag och 0 kr i
driftkonsekvens.
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Plan 2022:

289 307 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 kr i
driftkonsekvens.

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Underlag
1. Sammanställning driftbudget 2020-2022.
2. BoU §59 Barn- och utbildningsnämndens särskilda driftbudget 2020, plan för 20212022.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 162.
Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar
att anta förslag till;
Driftbudget 2020:

290 544 tkr, varav 3 815 tkr i engångsanslag och 0 kr i
driftkonsekvens.

Plan 2021:

289 702 tkr, varav 2 500 tkr i engångsanslag och 0 kr i
driftkonsekvens.

Plan 2022:

289 307 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 kr i
driftkonsekvens.

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Paula Palmqvist (SD) yrkar
att anta förslag till;
Driftbudget 2020:

290 279 tkr, varav 1 250 tkr i engångsanslag och 0 kr i
driftkonsekvens.

Plan 2021:

291 422 tkr, varav 1 920 tkr i engångsanslag och 0 kr i
driftkonsekvens.

Plan 2022:

292 277 tkr, varav 670 tkr i engångsanslag och 0 kr i
driftkonsekvens.

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
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Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Nicklas Johansson (SJVP)
att anta moderaternas förslag till driftbudget 2020 samt plan för åren 2021-2022 för barnoch utbildningsnämnden;
Driftbudget 2020:

291 544 tkr, varav 2 515 tkr i engångsanslag och 0 kr i
driftkonsekvenser

Plan 2021:

292 002 tkr, varav 2 500 tkr i engångsanslag och 0 kr i
driftkonsekvenser

Plan 2022:

291 607 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och 0 kr i
driftkonsekvenser

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar
Enligt Magnus Johansson (S) förslag
Enligt Paula Palmqvist (SD) förslag
Enligt Lars Alriksson (M) och Nicklas Johansson (SJVP) förslag
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande
att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Magnus
Johanssons förslag.
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§ 291
Taxa för förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten
Dnr KS/2019:297
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för Förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten 2020.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Barn-, Utbildningoch Kulturförvaltningen har upprättat förslag till följande taxa inom förvaltningens
verksamhetsområde:
Taxa för Förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten
Biblioteket tar ut en förseningsavgift för böcker och annat material som lämnas efter
återlämningsdatum. Återlämningsdatum framgår av lånekvittot. Avgiften ska om möjligt
betalas vid återlämningstillfället, i annat fall påförs den bibliotekskortet. Ingen
förseningsavgift utgår för barn och ungdomsmedier eller för talböcker. Ingen
förseningsavgift utgår heller till Boken kommer-låntagare. Inga förseningsavgifter tas ut av
barn och ungdomar 6-18 år, men målsman ansvarar för att ersätta försvunna eller
förstörda medier. Taxan följer rikt-linjerna för biblioteken i Norrbotten.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för Förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten 2020.
Underlag
1. Taxa Förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 80.
3. Kommunstyrelsen 2019-04-02.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 163.
Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M)
att anta taxa för Förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten 2020.
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§ 292
Taxa för fjärrlåneavgift, bibliotek
Dnr KS/2019:296
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för Fjärrlåneavgift bibliotek 2020.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Barn-, Utbildningoch Kulturförvaltningen har upprättat förslag till följande taxa inom förvaltningens
verksamhetsområde:
Taxa för Fjärrlåneavgift bibliotek
Fjärrlåneavgift uttas för beställning av media från bibliotek som inte ingår i det länsomfattande samarbetet. 20 kr/bok, 50 kr/artikelkopia. Taxan följer riktlinjerna för biblioteken i
Norrbotten.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för Fjärrlåneavgift bibliotek 2020.
Underlag
1. Taxa Fjärrlåneavgift bibliotek 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 79.
3. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 165.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 164.
Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M)
att anta taxa för Fjärrlåneavgift bibliotek 2020.
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§ 293
Taxa för bildarkivet
Dnr KS/2019:295
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för Bildarkivet 2020.
Reservation
Lars Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Barn-, utbildningoch kulturförvaltningen har upprättat förslag till följande taxa inom förvaltningens
verksamhetsområde:
Taxa för Bildarkivet
Bildarkivet säljer bilder till allmänhet på förfrågan utifrån en fastställd taxa. Taxa för
Bildarkivet 2020 föreslås höjas med 1,9 % vilket motsvarar inflationstakten enligt KPI.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för Bildarkivet 2020.
Underlag
1. Taxa Bildarkivet.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 78.
3. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 164.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 165.
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Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att anta taxa för Bildarkivet 2020.
Lars Alriksson (M) yrkar
att taxa för bildarkivet för år 2020 höjs med 3,1 %,
att anta taxa för bildarkivet år 2020 i enlighet med moderaternas förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Henrik Ölvebos förslag.
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§ 294
Taxa för kulturskolan
Dnr KS/2019:107
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för Kulturskolan 2020.
Reservation
Lars Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. har upprättat
förslag till följande taxa inom förvaltningens verksamhetsområde:
Taxa för Kulturskolan
Taxan för Kulturskolan höjdes senast år 2018 från 575 kr till 592 kr per termin. Även
2019 uppgår terminsavgiften till 592 kr. För 2020 föreslås en höjning med 1,9 % vilket
motsvarar inflationstakten enligt KPI. Gällivare kommun har, även med en höjning, en
lägre terminsavgift än den genomsnittliga i riket (625 kr år 2017).
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och unga
Kan utestänga några från att delta i verksamheten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för Kulturskolan 2020.
Underlag
1. Taxa Kulturskolan 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 81.
3. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 167.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 166.
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Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar
att anta taxa för Kulturskolan 2020.
Lars Alriksson (M) yrkar
att taxan för kulturskolan år 2020 höjs till 615 kr,
att anta taxan för kulturskolan år 2020 i enlighet med moderaternas förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Mats Rantapääs förslag.
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§ 295
Taxa för fritidsanläggningar 2020
Dnr KS/2019:275
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera taxan för ishallen och friidrottsarenan till kommunstyrelsens ungdoms-,
fritids- och kulturutskott för beslut i kommunfullmäktige 4 november.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att införa årskort bad pensionärer Hakkas fr.o.m. 65 år till ett pris av 620 kr/år,
att införa halvårskort bad pensionärer Hakkas fr.o.m. 65 år till ett pris av 320 kr/år,
att under gata/parkenhetens ansvarsområde höja taxan med 3 % avrundat till närmaste
tiotal kronor,
att anta taxan för fritidsanläggningar förutom taxan för ishall och friidrottshall för 2020,
som är återremitterad.
Reservation
Lars Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Service- och
Tekniknämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens
verksamhetsområde:
Taxa för fritidsanläggningar
Generellt har taxorna för fritidsanläggningar justerats utifrån en indexhöjning på ca 2%.
Vissa taxor är justerade utifrån en analys av taxor i andra jämförbara Norrbottens
kommuner. Några av taxorna för idrottshallar har anpassats för att försöka styra över
verksamheter till lokaler med lägre nyttjandegrad.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkort och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att införa årskort bad pensionärer Hakkas fr.o.m. 65 år till ett pris av 620 kr/år,
att införa halvårskort bad pensionärer Hakkas fr.o.m. 65 år till ett pris av 320 kr/år,
att under gata/parkenhetens ansvarsområde höja taxan med 3 % avrundat till närmaste
tiotal kronor,
att återremittera taxan för ishallen och friidrottsarenan till kommunstyrelsens ungdoms-,
fritids- och kulturutskott för beslut i kommunfullmäktige 4 november,
att i övrigt anta taxan för fritidsanläggningar för 2020.
Underlag
1. Förslag till taxa för fritidsanläggningar 2020.
2. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 157.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 167.
Yrkande 1
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD) och Lars Alriksson
(M)
att återremittera taxan för ishallen och friidrottsarenan till kommunstyrelsens ungdoms-,
fritids- och kulturutskott för beslut i kommunfullmäktige 4 november.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Magnus Johanssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Magnus Johanssons m.fl. förslag.
Yrkande 2
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD)
att införa årskort bad pensionärer Hakkas fr.o.m. 65 år till ett pris av 620 kr/år,
att införa halvårskort bad pensionärer Hakkas fr.o.m. 65 år till ett pris av 320 kr/år,
att under gata/parkenhetens ansvarsområde höja taxan med 3 % avrundat till närmaste
tiotal kronor,
att anta taxan för fritidsanläggningar förutom taxan för ishall och friidrottshall för 2020,
som är återremitterad.
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Lars Alriksson (M) yrkar
att särskilda taxor för Hakkas simhall utgår,
att under gata/parkenhetens ansvarsområde höja taxan med 3,1 % avrundat till närmaste
tiotal kronor,
att anta taxan för fritidsanläggningar förutom taxan för ishall och friidrottshall för 2020,
som är återremitterad.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Magnus Johanssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Magnus Johanssons m.fl. förslag.
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§ 296
Taxa Pensionärsservice 2020
Dnr KS/2019:276
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för Pensionärsservice 2020.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Service- och
Tekniknämnden har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens
verksamhetsområde:
Taxa för Pensionärsservice
Taxorna för Pensionärsservice höjs vartannat år. Anledningen till detta är att taxorna är
låga och skulle med rekommenderad höjningsnivå innebära höjning motsvarande ett par
kronor. Höjningar vartannat år innebär istället att taxorna kan höjas med jämna femkronor.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för Pensionärsservice 2020.
Underlag
1. Förslag till taxa för Pensionärsservice 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 72.
3. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 158.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 168.
Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M)
att anta taxa för Pensionärsservice 2020.
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§ 297
Taxa för transportdispenser 2020
Dnr KS/2019:280
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras med förtydligande på meningen ”Har inget arbete nedlagts på
ärendet utgår ingen avgift”, för beslut i kommunfullmäktige 4 november.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Service- och
teknikförvaltningen har upprättat förslag till följande taxa inom verksamhetsområdet:
Taxa för transportdispenser 2020
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att höja taxan på transportdispenser 2020 med 3 %, avrundat till närmaste tiotal kronor,
att ta bort meningen: Har inget arbete nedlagts på ärendet utgår ingen avgift.
Underlag
1. Förslag Taxa transportdispenser 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 76.
3. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 162.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 169.
Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M) och Kjell Hansson
(M)
att ärendet återremitteras med förtydligande på meningen ”Har inget arbete nedlagts på
ärendet utgår ingen avgift”, för beslut i kommunfullmäktige 4 november.
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§ 298
Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar 2020
Dnr KS/2019:278
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att höja avgiften till 75 kr/dygn.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun.
Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar 2020.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att höja avgiften till 75 kr/dygn.
Underlag
1. Förslag Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 75.
3. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 161.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 170.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)
att höja avgiften till 75 kr/dygn.
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§ 299
Taxa för felparkeringsavgifter 2020
Dnr KS/2019:274
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att höja avgifterna för punkt 1-4 till 700 kr,
att höja avgifterna för p 5 till 1 500 kr,
att bibehålla avgiften för punkt 6.
Reservation
Paula Palmqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Service- och
teknikförvaltningen har upprättat förslag till följande taxa inom verksamhetsområdet:
Taxa för parkeringsavgifter 2020
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att höja avgifterna för punkt 1-4 till 700 kr,
att höja avgifterna för p 5 till 1 500 kr,
att bibehålla avgiften för punkt 6.
Underlag
1. Förslag Taxa felparkeringsavgifter 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 74.
3. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 160.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 171.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

71 (169)

2019-09-09

Kommunstyrelsen
Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)
att höja avgifterna för punkt 1-4 till 700 kr,
att höja avgifterna för p 5 till 1 500 kr,
att bibehålla avgiften för punkt 6.
Paula Palmqvist (SD) yrkar
att höja avgifterna för punkt 1-4 till 700 kr,
att höja avgifterna för p 5 till 1 500 kr,
att höja avgiften för punkt 6 till 4 000 kr.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs m.fl. förslag mot Paula Palmqvists förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Mats Rantapäs m.fl. förslag.
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§ 300
Taxa för planbesked
Dnr KS/2019:277
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att lämna taxa för planbesked för samhällsbyggnadsförvaltningen oförändrad.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun.
Taxa för planbesked 2019 har antagits för Samhällsbyggnadsförvaltningen i enlighet med
tidigare antagen taxa Miljö-, bygg och räddningsförvaltningen. Taxa för avgifter för
planbesked anger att tidsersättning utgår - dock minst 200 mPBB, vilket avser
”milliprisbasbelopp” (en tusendels prisbasbelopp).
Ekonomiska konsekvenser
Enligt förslag till taxa.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att lämna taxa för planbesked för samhällsbyggnadsförvaltningen oförändrad.
Underlag
1. Samhällsbyggnadsförvaltningens taxa för planbesked.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 77.
3. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 163.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 172.
Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M)
att lämna taxa för planbesked för samhällsbyggnadsförvaltningen oförändrad.
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§ 301
Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning 2020
Dnr KS/2019:270
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning 2020.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun.
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltning har upprättat förslag till följande taxa inom
verksamhets-området
Taxa för mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning 2020
Skattekostnaden för det aktuella avfallsslaget ska täckas av mottagningsavgiften för
Kavahedens avfallsanläggning.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning 2020.
Underlag
1. Förslag Taxa för mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 66.
3. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 152.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 173.
Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M)
att anta taxa för mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning 2020.
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§ 302
Avfallstaxa för hushållsavfall 2020
Dnr KS/2019:269
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta 1 % höjning av taxan för 2020, samt
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.
Ärendebeskrivning
Taxan har en fast och en rörlig del. Fasta avgiften täcker kostnaderna för administration,
information, framtagande av avfallsplaner, renhållningsföreskrifter samt hushållens
kostnader för återvinningscentraler och miljöstationer. Den rörliga avgiften baseras på
antalet tömningar och kärlstorlek.
De två stora entreprenaderna, insamling av hushållsavfall samt drift av Kavahedens
avfallsanläggning har upphandlats. Avsättningen för efterbehandling av avfallsupplaget har
uppräknats för att betala miljöskulden.
Ekonomiska konsekvenser
Taxan är beräknad på 100 % täckningsgrad.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser specifikt för denna grupp.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta 1 % höjning av taxan för 2020, samt
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.
Underlag
1. Avfallstaxa för hushållsavfall 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 65.
3. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 151.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 174.
Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M)
att anta 1 % höjning av taxan för 2020, samt
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.
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§ 303
Slamtömningstaxa 2020
Dnr KS/2019:271
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta upprättad taxa för 2020, samt
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.
Ärendebeskrivning
Taxan är beräknad utifrån upprättat avtal med entreprenören som utför tömningarna.
Höjningar av taxan föreslås med 1 %.
Ekonomiska konsekvenser
Med föreslagen taxa uppnås 100 % täckningsgrad.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser specifikt för denna grupp.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta upprättad taxa för 2020, samt
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.
Underlag
1. Förslag till slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 67.
3. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 153.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 175.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M)
att anta upprättad taxa för 2020, samt
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.
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Kommunstyrelsen
§ 304
Taxa för tömning av avloppsreningsverk utanför kommunalt huvudmannaskap 2020
Dnr KS/2019:272
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta upprättad taxa för 2020,
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.
Ärendebeskrivning
Taxan är beräknad utifrån upprättat avtal med entreprenören som utför tömningarna.
Höjningar av taxan föreslås med 1 %.
Ekonomiska konsekvenser
Med föreslagen taxa uppnås 100 % täckningsgrad.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser specifikt för denna grupp.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta upprättad taxa för 2020,
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.
Underlag
1. Förslag till taxa för tömning av avloppsreningsverk utanför kommunalt
huvudmannaskap 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 69.
3. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 155.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 176.
Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)
att anta upprättad taxa för 2020,
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.
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§ 305
Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2020
Dnr KS/2019:273

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till VA- taxan 2020,
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.
Ärendebeskrivning
VA- taxan består av två delar, anläggnings- och brukningsavgift.
Anläggningsavgiften
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som debiteras fastighetsägaren vid ny- och
tillbyggnad. Höjning föreslås med 1 % för 2020.
Brukningsavgiften
Den fasta avgiften är mätar- och lägenhetsavgift och den rörliga avgiften är förbrukad kbm
renvatten. Höjning föreslås med 1 % för 2020.
Ekonomiska konsekvenser
Taxan är beräknad på 100 % täckningsgrad.
Konsekvenser för barn och unga
Ärendet medför inga konsekvenser specifikt för denna grupp.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till VA- taxan 2020,
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.
Underlag
1. Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 70.
3. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 156.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 177.
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Kommunstyrelsen
Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M) och Steve Ärlebrand
(S)
att anta förslag till VA- taxan 2020,
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.
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§ 306
Taxa för fettavskiljare
Dnr KS/2019:281

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att taxan för tömning av fettavskiljare blir oförändrad.
Ärendebeskrivning
Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från
annan verksamhet. Fett från fettavskiljare till följd av den verksamhet som bedrivs och att
människor uppehåller sig i lokalen, är därmed hushållsavfall, se även §§ 2, 3, 15 i
föreskriften om avfallshantering för Gällivare kommun. Kommunen har därmed skyldighet
att se till att insamling av fett sker och att ett register över dessa avskiljare upprättas.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna är att kostnaden för insamling och hanteringen minskar
när fler delar på det kollektiva ansvaret under kontrollerade förhållanden.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Konsekvenserna är att riskerna för hälsa och miljö minskar och att barn och ungdomar då
hanteringen sker enligt gällande regler.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att taxan för tömning av fettavskiljare blir oförändrad.
Underlag
1. Underlag taxa för tömning av fettavskiljare.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 68.
3. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 154.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 178.
Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M)
att taxan för tömning av fettavskiljare blir oförändrad.
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§ 307
Taxa för torghandel
Dnr KS/2019:279
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för torghandel 2020.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun.
Taxa för torghandel 2020.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för torghandel 2020.
Underlag
1. Förslag Taxa torghandel 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 73.
3. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 159.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 179.
Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M)
att anta taxa för torghandel 2020.
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Kommunstyrelsen
§ 308
Taxa för kollektivtrafiken i tätorten 2020
Dnr KS/2019:111
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för kollektivtrafiken i tätorten 2020.
Reservation
Lars Alriksson (M) och Paula Palmqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
lagda förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Kommunstyrelsen
har upprättat förslag till följande taxa inom nämndens verksamhetsområde:
Taxa för Kollektivtrafiken
Kommunfullmäktige beslutade 2002-02-28 § 28 att justering av biljettpriser för tätortstrafiken skall årligen följa Länstrafiken i Norrbottens AB:s justering av biljettpriser, förutom
när det gäller priset för årskort som Gällivare kommun fastställer. Länstrafiken har i
dagsläget inte aviserat någon höjning av biljettpriser för 2020.
Kategori

Ökning

Nytt pris

Årskort barn, ungdomar
Årskort Seniorer
Årskort vuxna
Halvårskort barn, ungdomar
Halvårskort seniorer
Halvårskort Vuxna

0 kr
50 kr
50 kr
0 kr
50 kr
50 kr

0 kr
850 kr
1450 kr
0 kr
550 kr
900 kr

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för kollektivtrafiken i tätorten 2020.
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Underlag
1. Jämförelse av taxa för tätortstrafiken 2020.
2. Föreskrift.
3. Länstrafikens prislista för enkelpris och rabattkort.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 63.
5. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 149.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 180.
Yrkande
Mattias Liinanki (MP) yrkar
att anta taxa för kollektivtrafiken i tätorten 2020.
Lars Alriksson (M) yrkar
att anta Länstrafikens prislista 2020,
att pris för årskort för ungdomar är 700 kr,
att kortavgiften för årskort är 100 kr,
att övriga års- och halvårskort utgår.
Paula Palmqvist (SD) yrkar
att årskort seniorer skall kvarstå på 800 kr,
att halvårskort seniorer skall kvarstå på 500 kr,
att i övrigt anta taxa för kollektivtrafiken i tätorten 2020.
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar
Enligt Mattias Liinanki (MP) förslag
Enligt Lars Alriksson (M) förslag
Enligt Paula Palmqvist (SD) förslag
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande
att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Mattias
Liinankis förslag.
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Kommunstyrelsen
§ 309
Taxa - Förslag för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd 2020
Dnr KS/2019:110
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd 2020.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att fatta beslut om
Taxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd 2020.
Förslaget har upprättats med en höjning av 3,1%, vilket är i enlighet med Sveriges
Kommuner och Landstings prisindex för kommunal verksamhet (PVK) för år 2020.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges målstyrning och
kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd 2020.
Underlag
1. Förslag/jämförelse till taxa 2020.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18 § 61.
3. Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 147.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 181.
Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M)
att anta taxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd 2020.
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Kommunstyrelsen
§ 310
Taxa för uthyrning av konferensrum Re- form
Dnr KS/2019:494, KS/2019:234
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxa för konferensrum Re-form enligt förslag.
Ärendebeskrivning
Informationsanläggningen för samhällsomvandlingen- Re-form, invigdes i januari och är
belägen i Norrskensgallerian. I anläggningen finns ett konferensrum för ca 15 personer
med erforderlig utrustning.
Utvecklingsenheten som har driftansvaret för anläggningen har utarbetat ett förslag till
taxa för konferensrummet, som avser uthyrning till externa verksamheter. Kommunens
förvaltningar samt LKAB som medfinansierat anläggningen erlägger ingen hyra.
Hyresintäkterna tillfaller driftkontot för anläggningen för att på så sätt bidra till
finansieringen av driften.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför intäkter som tillfaller driften av anläggningen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxa för konferensrum Re-form enligt förslag.
Underlag
1. Förslag taxa.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 182.
Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M)
att fastställa taxa för konferensrum Re-form enligt förslag.
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Kommunstyrelsen
§ 311
Kommunstyrelsens särskilda investeringsbudget 2020, plan för 2021-2022
Dnr KS/2019:399
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2020 och plan för 2021 – 2022;
Kommunstyrelsen skatteverksamhet
Investeringsbudget 2020: 117 020 tkr
Investeringsplan 2021: 62 680 tkr
Investeringsplan 2022: 52 250 tkr
Kommunstyrelsen affärsverksamhet
Investeringsbudget 2020: 16 000 tkr
Investeringsplan 2021: 24 000 tkr
Investeringsplan 2022: 16 000 tkr
Kommunstyrelsen samhällsbyggnad
Investeringsbudget 2020: 395 500 tkr
Investeringsplan 2021: 413 500 tkr
Investeringsplan 2022: 90 600 tkr
LKF
Investeringsbudget 2020: 7 100 tkr
Investeringsplan 2021: 0 tkr
Investeringsplan 2022: 0 tkr
Ungdom-, fritid- och kultur
Investeringsbudget 2020: 7 000 tkr
Investeringsplan 2021: 5 700 tkr
Investeringsplan 2022: 1 700 tkr
att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Reservation
Lars Alriksson (M) och Paula Palmqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
lagda förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2020 och plan 2021 – 2022 för Kommunstyrelsen har
upprättats enligt kommunplansdirektiven.
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Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser framgår av bilagor.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2020 och plan för 2021 – 2022;
Kommunstyrelsen skatteverksamhet
Investeringsbudget 2020: 117 020 tkr
Investeringsplan 2021: 62 680 tkr
Investeringsplan 2022: 52 250 tkr
Kommunstyrelsen affärsverksamhet
Investeringsbudget 2020: 16 000 tkr
Investeringsplan 2021: 24 000 tkr
Investeringsplan 2022: 16 000 tkr
Kommunstyrelsen samhällsbyggnad
Investeringsbudget 2020: 395 500 tkr
Investeringsplan 2021: 413 500 tkr
Investeringsplan 2022: 90 600 tkr
LKF
Investeringsbudget 2020: 7 100 tkr
Investeringsplan 2021: 0 tkr
Investeringsplan 2022: 0 tkr
Ungdom-, fritid- och kultur
Investeringsbudget 2020: 7 000 tkr
Investeringsplan 2021: 5 700 tkr
Investeringsplan 2022: 1 700 tkr
att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Underlag
1. Investeringssammanställning kommunstyrelsen – skatteverksamhet.
2. Investeringssammanställning kommunstyrelsen – affärsverksamhet.
3. Investeringssammanställning kommunstyrelsen – samhällsbyggnad.
4. Investeringssammanställning kommunstyrelsen – LKF.
5. Investeringssammanställning kommunstyrelsen - Ungdom-, fritid- och kultur.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 183.
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Kommunstyrelsen
Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar
att anta förslag till investeringsbudget 2020 och plan för 2021 – 2022;
Kommunstyrelsen skatteverksamhet
Investeringsbudget 2020: 117 020 tkr
Investeringsplan 2021: 62 680 tkr
Investeringsplan 2022: 52 250 tkr
Kommunstyrelsen affärsverksamhet
Investeringsbudget 2020: 16 000 tkr
Investeringsplan 2021: 24 000 tkr
Investeringsplan 2022: 16 000 tkr
Kommunstyrelsen samhällsbyggnad
Investeringsbudget 2020: 395 500 tkr
Investeringsplan 2021: 413 500 tkr
Investeringsplan 2022: 90 600 tkr
LKF
Investeringsbudget 2020: 7 100 tkr
Investeringsplan 2021: 0 tkr
Investeringsplan 2022: 0 tkr
Ungdom-, fritid- och kultur
Investeringsbudget 2020: 7 000 tkr
Investeringsplan 2021: 5 700 tkr
Investeringsplan 2022: 1 700 tkr
att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Lars Alriksson (M) yrkar
att anta moderaternas förslag till investeringsbudget 2020 och plan 2021-2022;
Kommunstyrelsens skatteverksamhet
Investeringsbudget 2020: 112 220 tkr
Investeringsplan 2021: 65 680 tkr
Investeringsplan 2022: 39 850 tkr
Kommunstyrelsens affärsverksamhet
Investeringsbudget 2020: 16 000 tkr
Investeringsplan 2021: 24 000 tkr
Investeringsplan 2022: 16 000 tkr
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Kommunstyrelsen samhällsbyggnad
Investeringsbudget 2020:308 500 tkr
Investeringsplan 2021: 322 500 tkr
Investeringsplan 2022: 5 600 tkr
LKF
Investeringsbudget 2020: 7 100 tkr
Investeringsplan 2021: 0 tkr
Investeringsplan 2022: 0 tkr
Ungdom-, fritid och kultur
Investeringsbudget 2020: 4 500 tkr
Investeringsplan 2021: 3 200 tkr
Investeringsplan 2022: 3 200 tkr
att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Paula Palmqvist (SD) yrkar
att anta förslag till investeringsbudget 2020 och plan för 2021 – 2022;
Kommunstyrelsen skatteverksamhet
Investeringsbudget 2020: 122 720 tkr
Investeringsplan 2021: 76 680 tkr
Investeringsplan 2022: 45 050 tkr
Kommunstyrelsen affärsverksamhet
Investeringsbudget 2020: 16 000 tkr
Investeringsplan 2021: 24 000 tkr
Investeringsplan 2022: 16 000 tkr
Kommunstyrelsen samhällsbyggnad
Investeringsbudget 2020: 345 500 tkr
Investeringsplan 2021: 322 500 tkr
Investeringsplan 2022: 50 600 tkr
LKF
Investeringsbudget 2020: 7 100 tkr
Investeringsplan 2021: 0 tkr
Investeringsplan 2022: 0 tkr
Ungdom-, fritid- och kultur
Investeringsbudget 2020: 7 500 tkr
Investeringsplan 2021: 5 700 tkr
Investeringsplan 2022: 8 700 tkr
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Kommunstyrelsen
att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar
Enligt Maria Åhlén (S) förslag
Enligt Lars Alriksson (M) förslag
Enligt Paula Palmqvist (SD) förslag
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande
att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Maria Åhléns
förslag.
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Kommunstyrelsen
§ 312
Kommunstyrelsens särskilda driftbudget 2020, plan för 2021-2022
Dnr KS/2019:400
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till;
Driftbudget 2020 med:

186 085 tkr, varav 3 800 tkr i engångsanslag och
-180 tkr i driftkonsekvenser investering,

Plan 2021 med:

181 822 tkr, varav 2 405 tkr i engångsanslag och
-1 198 tkr i driftkonsekvenser investering,

Plan 2022 med:

180 615 tkr, varav 550 tkr i engångsanslag och
0 tkr i driftkonsekvenser investering.

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Reservation
Paula Palmqvist (SD) och Lars Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
lagda förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2020 samt plan för åren 2021 – 2022 för Kommunstyrelsen har
upprättats i enlighet med kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns och framgår av bilagor.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta förslag till;
Driftbudget 2020 med:

186 085 tkr, varav 3 800 tkr i engångsanslag och
-180 tkr i driftkonsekvenser investering,

Plan 2021 med:

181 822 tkr, varav 2 405 tkr i engångsanslag och
-1 198 tkr i driftkonsekvenser investering,
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Plan 2022 med:

180 615 tkr, varav 550 tkr i engångsanslag och
0 tkr i driftkonsekvenser investering.

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Underlag
1. Sammanställning KS drift 2020 – 2022.
2. Ks §200 Kommunstyrelsens arbetsutskotts särskilda driftbudget 2020, plan för
2021-2022.
3. Ks §201 Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskottets särskilda
driftbudget 2020 och plan 2021-2022.
4. Ks §203 Kommunstyrelsens ungdoms- fritids och kulturutskotts särskilda driftbudget
2020, plan för 2021-2022.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 184.
Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar
att anta förslag till;
Driftbudget 2020 med:

186 085 tkr, varav 3 800 tkr i engångsanslag och
-180 tkr i driftkonsekvenser investering,

Plan 2021 med:

181 822 tkr, varav 2 405 tkr i engångsanslag och
-1 198 tkr i driftkonsekvenser investering,

Plan 2022 med:

180 615 tkr, varav 550 tkr i engångsanslag och
0 tkr i driftkonsekvenser investering.

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Paula Palmqvist (SD) yrkar
att anta förslag till;
Driftbudget 2020 med:

184 185 tkr, varav 3 000 tkr i engångsanslag och
-180 tkr i driftkonsekvenser investering,

Plan 2021 med:

181 422 tkr, varav 1 605 tkr i engångsanslag och
-1 198 tkr i driftkonsekvenser investering,

Plan 2022 med:

181 015 tkr, varav 550 tkr i engångsanslag och
0 tkr i driftkonsekvenser investering.
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att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Lars Alriksson (M) yrkar
att anta moderaternas förslag till;
Driftbudget 2020 med: 184 379 tkr, varav 2 520 tkr i engångsanslag och -180 tkr i
driftkonsekvenser investering
Plan 2021 med: 182 350 tkr, varav 2 305 tkr i engångsanslag och -1 198 tkr i
driftkonsekvenser investering
Plan 2022 med: 181 195 tkr, varav 550 tkr i engångsanslag och 0 tkr i driftkonsekvenser
investering,
att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar
Enligt Karl-Erik Taivalsaari (V) förslag
Enligt Paula Palmqvist (SD) förslag
Enligt Lars Alriksson (M) förslag
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande
att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Karl-Erik
Taivalsaaris förslag.
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§ 313
Kommunfullmäktige, driftbudget 2020, plan 2021-2022
Dnr KS/2019:76
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till;
Driftbudget 2020:

1 500 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och
0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2021:

1 500 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och
0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2022:

1 500 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och
0 kr i driftkonsekvens.

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2020 samt plan för åren 2021-2022 för Kommunfullmäktige, har
upprättats i enlighet med kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och unga
Inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta förslag till;
Driftbudget 2020:

1 500 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och
0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2021:

1 500 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och
0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2022:

1 500 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och
0 kr i driftkonsekvens.
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att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Underlag
1. Kommunfullmäktige driftbudget 2020 plan 2021-2022.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 185.
Yrkande
Mattias Liinanki (M) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M) och Paula Palmqvist
(SD)
att anta förslag till;
Driftbudget 2020:

1 500 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och
0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2021:

1 500 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och
0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2022:

1 500 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och
0 kr i driftkonsekvens.

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
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§ 314
Överförmyndarnämndens driftbudget 2020-2022
Dnr KS/2019:131
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta driftbudget 2020 samt plan för åren 2021-2022
Överförmyndarnämnden
Driftbudget 2020:
Budgetplan 2021:
Budgetplan 2022:

1 248 tkr
1 248 tkr
1 248 tkr

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2020 samt plan för åren 2021-2022 för överförmyndarnämnden har
upprättats.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta driftbudget 2020 samt plan för åren 2021-2022
Överförmyndarnämnden
Driftbudget 2020:
Budgetplan 2021:
Budgetplan 2022:

1 248 tkr
1 248 tkr
1 248 tkr

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Underlag
1. Driftbudget/plan för åren 2020-2022.
2. ÖFN 2019-04-09 § 16.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 186.
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Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD) och Kjell Hansson (M)
att anta driftbudget 2020 samt plan för åren 2021-2022
Överförmyndarnämnden
Driftbudget 2020:
Budgetplan 2021:
Budgetplan 2022:

1 248 tkr
1 248 tkr
1 248 tkr

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
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§ 315
Valnämnd, driftbudget 2020, plan 2021-2022
Dnr KS/2019:130
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till;
Driftbudget 2020:

48 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och
0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2021:

48 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och
0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2022:

648 tkr, varav 600 kr i engångsanslag och
0 kr i driftkonsekvens.

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2020 samt plan för åren 2021-2022 för Valnämnd, har upprättats i
enlighet med kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och unga
Inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta förslag till;
Driftbudget 2020:

48 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och
0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2021:

48 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och
0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2022:

648 tkr, varav 600 kr i engångsanslag och
0 kr i driftkonsekvens.
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att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
Underlag
1. Valnämnd, driftbudget 2020, plan 2021-2022.
2. Drift bilaga.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 187.
Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD) och Kjell Hansson
(M)
att anta förslag till;
Driftbudget 2020:

48 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och
0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2021:

48 tkr, varav 0 kr i engångsanslag och
0 kr i driftkonsekvens.

Plan 2022:

648 tkr, varav 600 kr i engångsanslag och
0 kr i driftkonsekvens.

att ärendet tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022
samt skattesats för 2020, för beslut i kommunfullmäktige.
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§ 316
Lapplands kommunalförbund budget 2020, plan 2021-2022
Dnr KS/2019:77
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta driftbudget 2020 och plan för 2021-2022 för Lapplands kommunalförbund med
Driftbudget 2020: 95 438 tkr, varav tjänsteköp LKF utgör 83 498 tkr.
Budgetplan 2021: 95 295 tkr, varav tjänsteköp LKF utgör 84 355 tkr.
Budgetplan 2022: 97 196 tkr, varav tjänsteköp LKF utgör 86 256 tkr.
att ärendet, som en del av kommunstyrelsens budget, tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare
kommuns budget 2020, plan 2021-2022 samt skattesats för 2020.
Reservation
Lars Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
LKF:s direktion har beslutat om förslag till budget för år 2020 och plan för 2021-2022.
Ekonomiska konsekvenser
Det av direktionen beslutade budgetförslaget innebär för Gällivare kommuns del:
Driftbudget 2020: 95 438 tkr, varav tjänsteköp LKF utgör 83 498 tkr.
Budgetplan 2021: 95 295 tkr, varav tjänsteköp LKF utgör 84 355 tkr.
Budgetplan 2022: 97 196 tkr, varav tjänsteköp LKF utgör 86 256 tkr.
Den föreslagna budgeten till LKF påverkar kommunens budget och tas hänsyn till i
budgetprocessen.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta driftbudget 2020 och plan för 2021-2022 för Lapplands kommunalförbund med
Driftbudget 2020: 95 438 tkr, varav tjänsteköp LKF utgör 83 498 tkr.
Budgetplan 2021: 95 295 tkr, varav tjänsteköp LKF utgör 84 355 tkr.
Budgetplan 2022: 97 196 tkr, varav tjänsteköp LKF utgör 86 256 tkr.
att ärendet, som en del av kommunstyrelsens budget, tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare
kommuns budget 2020, plan 2021-2022 samt skattesats för 2020.
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Underlag
1. Driftbudgetsammanställning LKF 2020-2022.
2. Preliminär budget 2020 för Lapplands kommunalförbund samt treårsplan 2020-2022,
förslag.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 188.
Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Paula Palmqvist (SD)
att anta driftbudget 2020 och plan för 2021-2022 för Lapplands kommunalförbund med
Driftbudget 2020: 95 438 tkr, varav tjänsteköp LKF utgör 83 498 tkr.
Budgetplan 2021: 95 295 tkr, varav tjänsteköp LKF utgör 84 355 tkr.
Budgetplan 2022: 97 196 tkr, varav tjänsteköp LKF utgör 86 256 tkr.
att ärendet, som en del av kommunstyrelsens budget, tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare
kommuns budget 2020, plan 2021-2022 samt skattesats för 2020.
Lars Alriksson (M) yrkar
att anta moderaternas förslag till driftbudget 2020 och plan för 2021-2022 för Lapplands
kommunalförbund med
Driftbudget 2020: 94 938 tkr, varav tjänsteköp LKF utgör 83 498 tkr
Budgetplan 2021: 94 295 tkr, varav tjänsteköp LKF utgör 84 355 tkr
Budgetplan 2022: 96 196 tkr, varav tjänsteköp LKF utgör 86 256 tkr
att ärendet, som en del av kommunstyrelsens budget, tillförs ärende KS/2019:70, Gällivare
kommuns budget 2020, plan 2021-2022 samt skattesats för 2020.
Propositionsordning
Ordförande ställer Maria Åhléns m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Maria Åhléns m.fl. förslag.
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§ 317
Gällivare kommuns budget 2020-2022 samt skattesats för 2020
Dnr KS/2019:70
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta driftbudgetramar för 2020 och plan för 2021-2022,
att anta investeringsbudget för 2020 och plan för 2021-2022,
att anta resultat-, finansierings- och balansbudget för 2020 och plan för 2021-2022,
att budget och planer kompletteras Kommunplan 2020-2022,
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2020-2022 vid budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter- och
statsbidragsintäkter, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige,
att fastställa oförändrad skattesats för år 2020 om 22,55 kronor per skattekrona,
att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder
under år 2020, med totalt 450 miljoner kronor,
att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020.
Reservation
Paula Palmqvist (SD) och Lars Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
lagda förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunplanen beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under
den kommande perioden. Kommunplanen är styrande för kommunen och ska vara
utgångspunkt i nämndernas och styrelsens arbete med verksamhetsplaner.
Kommunplanen 2020-2022 innehåller kommunens styrmodell, verksamhetsplaneringsprocessen, kommunens mål för god ekonomisk hushållning under perioden,
kommunfullmäktiges verksamhetsmål för perioden samt budget för Gällivare kommun
2020, plan för 2021-2022.
Budgetförslaget för Gällivare kommun utgör en del av kommunplanen och har tagits fram
genom nämndernas äskanden till kommunfullmäktige utifrån beslutade kommunplansdirektiv och budgetregler.
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Ekonomiska konsekvenser
Beslut av kommunplan medför ekonomiska konsekvenser i form av prioriterade områden
genom beslutet av budget och mål för god ekonomisk hushållning.
Konsekvenser för barn och unga
Beslut av kommunplanen kan innebära vissa konsekvenser för barn och ungdomar i form
av prioriterade områden. Vilka konsekvenser den medför är i dagsläget svårt att bedöma.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta driftbudgetramar för 2020 och plan för 2021-2022,
att anta investeringsbudget för 2020 och plan för 2021-2022,
att anta resultat-, finansierings- och balansbudget för 2020 och plan för 2021-2022,
att budget och planer kompletteras Kommunplan 2020-2022,
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2020-2022 vid budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter- och
statsbidragsintäkter, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige,
att fastställa oförändrad skattesats för år 2020 om 22,55 kronor per skattekrona,
att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder
under år 2020, med totalt 450 miljoner kronor,
att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020.
Underlag
1. Budgetdelen av Kommunplan 2020-2022.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-26 § 189.
Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar
att anta driftbudgetramar för 2020 och plan för 2021-2022,
att anta investeringsbudget för 2020 och plan för 2021-2022,
att anta resultat-, finansierings- och balansbudget för 2020 och plan för 2021-2022,
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att budget och planer kompletteras Kommunplan 2020-2022,
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2020-2022 vid budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter- och
statsbidragsintäkter, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige,
att fastställa oförändrad skattesats för år 2020 om 22,55 kronor per skattekrona,
att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder
under år 2020, med totalt 450 miljoner kronor,
att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020.
Paula Palmqvist (SD) yrkar
att anta driftbudgetramar för 2020 och plan för 2021-2022 i enlighet med
Sverigedemokraternas förslag,
att anta investeringsbudget för 2020 och plan för 2021-2022 i enlighet med
Sverigedemokraternas förslag,
att anta resultat-, finansierings- och balansbudget för 2020 och plan för 2021-2022 i
enlighet med Sverigedemokraternas förslag,
att budget och planer kompletteras Kommunplan 2020-2022,
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2020-2022 vid budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter och
statsbidragsintäkter, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige,
att fastställa oförändrad skattesats för 2020 om 22,55 kronor per skattekrona,
att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder
under år 2020, med totalt 450 miljoner kronor,
att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020.
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Lars Alriksson (M) yrkar
att anta moderaternas förslag till driftbudgetramar för 2020 och plan för 2021-2022,
att anta moderaternas förslag till investeringsbudget för 2020 och plan för 2021-2022
enligt moderaternas förslag,
att anta resultat-, finansierings- och balansbudget för 2020 och plan för 2021-2022
enligt moderaternas förslag,
att budget och planer kompletteras Kommunplan 2020-2022,
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2020-2022 vid budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter- och
statsbidragsintäkter, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige,
att fastställa oförändrad skattesats för år 2020 om 22,55 kronor per skattekrona,
att kommunstyrelsen under åren 2020 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens
skulder under år 2020 med totalt 450 miljoner kronor,
att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020.
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar
Enligt Karl-Erik Taivalsaari (V) förslag
Enligt Paula Palmqvist (SD) förslag
Enligt Lars Alriksson (M) förslag
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande
att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Karl-Erik
Taivalsaaris förslag.
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§ 318
Barn och utbildningsnämnden anhåller om engångsanslag till medicinska resurser, samt
engångsanslag till elevassistenter på grundsärskolan
Dnr KS/2019:544

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att ur rörelsekapital anvisa 1550 tkr som engångsanslag till medicinska resurser – ansvar
704 - verksamhet 510,
att ur rörelsekapital anvisa 430 tkr som engångsanslag till elevassistenter på grundsärskolan – ansvar 704 - verksamhet 510.
Reservation
Lars Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Ärendet presenteras vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 13 juni 2019.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att ur rörelsekapital anvisa 1550 tkr som engångsanslag till medicinska resurser – ansvar
704 - verksamhet 510,
att ur rörelsekapital anvisa 430 tkr som engångsanslag till elevassistenter på grundsärskolan – ansvar 704 - verksamhet 510.
Underlag
1. Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-13 § 89.
2. Underlag-äskanden.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 191.
Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar
att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att ta fram finansiering
inom sin egen ram, då nämnden först bör se över sin egen budget innan man äskar mer
medel från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande meddelar att hon först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss,
om kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer
därefter proposition ställas på övriga yrkanden.
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Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut mot att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att ur rörelsekapital anvisa 1550 tkr som engångsanslag till medicinska resurser – ansvar
704 - verksamhet 510,
att ur rörelsekapital anvisa 430 tkr som engångsanslag till elevassistenter på grundsärskolan – ansvar 704 - verksamhet 510.
Lars Alriksson (M) yrkar
att avslå förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Henrik Ölvebos förslag.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

107 (169)

2019-09-09

Kommunstyrelsen
§ 319
Socialnämnden äskar om tilläggsanslag för leasingbilar
Dnr KS/2019:530
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att ur rörelsekapitalet anvisa 1,25 mkr som tilläggsanslag till hemvårdens leasingbilar
ansvar 704, verksamhet 510.
Reservation
Lars Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Under 2018 gjorde socialnämnden ett underskott på leasingbilar med 2,5 mkr. I detta
underskott ingår samtliga kostnader för socialförvaltningens bilar exempelvis bensinkostnader.
Budgeten för leasingbilar var och är fortfarande 3 070 tkr, vilket gör att den totala
kostnaden för leasingbilar var 5 570 tkr 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Det totala underskottet för socialförvaltningens leasingbilar beräknas bli 2,5 mkr för 2019.
Socialförvaltningen har ingen möjlighet att under året inarbeta detta underskott.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att ur rörelsekapitalet anvisa 1,25 mkr som tilläggsanslag till hemvårdens leasingbilar
ansvar 704, verksamhet 510.
Underlag
1. § 53 SNau 2019-05-21.
2. Socialnämnden 2019-06-13 § 96.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 192.
Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar
att återremittera ärendet till socialnämnden för att ta fram finansiering inom egen ram,
då nämnden först bör se över sin egen budget innan man äskar mer medel från
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
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Propositionsordning
Ordförande meddelar att hon först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss,
om kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer
därefter proposition ställas på övriga yrkanden.
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut mot att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Mats Rantapää (S) yrkar
att ur rörelsekapitalet anvisa 1,25 mkr som tilläggsanslag till hemvårdens leasingbilar
ansvar 704, verksamhet 510.
Lars Alriksson (M) yrkar
att avslå förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Mats Rantapääs förslag.
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§ 320
Engångsanslag för merkostnader
Dnr KS/2019:528
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att ur rörelsekapital anvisa 915 tkr som tilläggsanslag till hemvården – ansvar 704 verksamhet 510, eftersom socialnämnden har ökade kostnader för hemvården.
Reservation
Lars Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har överkostnader som den inte direkt kan påverka. Det är merkostnader
för samhällsomvandlingen inom hemvården/hemtjänsten i form av ett utökat behov av
bilar samt merkostnad för personal som behöver transportera sig längre sträckor till
brukare då lokalen är placerad i Malmberget och övervägande delen av brukarna bor i
Gällivare.
Socialnämnden har även överkostnader för tjänsteköp. Tjänsteköpen behöver göras för
att säkerställa kvalitén inom bland annat vården och för att brukarna ska få sina
behovsbedömda insatser utförda.
Ekonomiska konsekvenser
Fördyrade kostnader för socialnämnden, presenteras på sammanträdet.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser för barn och unga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att ur rörelsekapital anvisa 915 tkr som tilläggsanslag till hemvården – ansvar 704 –
verksamhet 510, eftersom socialnämnden har ökade kostnader för hemvården.
Underlag
1. § 45 SNau 2019-04-23.
2. § 52 SNau 2019-05-21.
3. Socialnämnden 2019-06-13 § 98.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 193.
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Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar
att återremittera ärendet till socialnämnden för att ta fram finansiering inom sin egen ram,
då nämnden först bör se över sin egen budget innan man äskar mer medel från
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Propositionsordning
Ordförande meddelar att hon först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss,
om kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer
därefter proposition ställas på övriga yrkanden.
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut mot att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Magnus Johansson (S) yrkar
att ur rörelsekapital anvisa 915 tkr som tilläggsanslag till hemvården – ansvar 704 –
verksamhet 510, eftersom socialnämnden har ökade kostnader för hemvården.
Lars Alriksson (M) yrkar
att avslå förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Magnus Johanssons förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Magnus Johanssons förslag.
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§ 321
Socialnämnden äskar om tilläggsanslag för tjänsteköp av sjuksköterskor
Dnr KS/2019:529
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att ur rörelsekapital anvisa 3 mkr som tilläggsanslag till hemvårdens tjänsteköp – ansvar
704 - verksamhet 510, eftersom socialnämnden bedömer att man inte under innevarande
år kommer att klara av att bli helt oberoende av dessa inköp.
Reservation
Lars Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Under 2018 betalade socialförvaltningen 11 mkr för tjänsteköp av sjuksköterskor och övrig
rehab personal. Socialförvaltningens personalkostnader för sjuksköterskor och övrig rehab
personal uppvisade samtidigt ett överskott på 6 mkr på grund av vakanta tjänster. För
2018 blev tjänsteköpet en merkostnad på 5 mkr.
Under årets första kvartal 2019 har vi köpt mer tjänster än motsvarande period 2018,
samtidigt som det pågår kontinuerligt rekrytering av sjuksköterskor. Socialförvaltningen
uppskattar ändå att tjänsteköpet kommer att kosta mer i år än förra året.
Ekonomiska konsekvenser
Det totala underskottet för socialförvaltningens tjänsteköp av sjuksköterskor beräknas bli
6 mkr för 2019. Detta underskott har socialförvaltningen inga möjligheter att inarbeta
under året.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att ur rörelsekapital anvisa 3 mkr som tilläggsanslag till hemvårdens tjänsteköp – ansvar
704 - verksamhet 510, eftersom socialnämnden bedömer att man inte under innevarande
år kommer att klara av att bli helt oberoende av dessa inköp.
Underlag
1. § 54 SNau 2019-05-21.
2. Socialnämnden 2019-06-13 § 97.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 194.
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Yrkande
Lars Alriksson (M) yrkar
att återremittera ärendet till socialnämnden för att ta fram finansiering inom sin egen ram,
då nämnden först bör se över sin egen budget innan man äskar mer medel från
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Propositionsordning
Ordförande meddelar att hon först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss,
om kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer
därefter proposition ställas på övriga yrkanden.
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut mot att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Maria Åhlén (S) yrkar
att ur rörelsekapital anvisa 3 mkr som tilläggsanslag till hemvårdens tjänsteköp – ansvar
704 - verksamhet 510, eftersom socialnämnden bedömer att man inte under innevarande
år kommer att klara av att bli helt oberoende av dessa inköp.
Lars Alriksson (M) yrkar
att avslå förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Maria Åhléns förslag.
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§ 322
Gemensam internkontroll och kommunstyrelsens internkontrollplan 2020
Dnr KS/2019:96
Kommunstyrelsen beslutar
att anta gemensam plan för internkontroll I Gällivare kommun 2020,
att anta kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2020,
att rekommendera nämnderna att upprätta en intern kontrollplan utifrån mallen för
nämndernas interna kontroll.
Ärendebeskrivning
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen
arbete med intern kontroll på ett systematiskt sätt.
Utdrag ur Kommunallagen (2017:725) 6 kap 6 §:
” Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller
annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”.
Intern kontroll är ett system för uppföljning. Uppföljningen kan bestå av olika delar såsom
ansvarsområden, fattade beslut, mål och av specifika utvalda verksamhetsområden där
bedömda risker finns.
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnder och styrelser ska upprätta interna
kontrollplaner i enlighet med beslut den 12 november 2012 (§152).
Jaana Moberg, kvalitetsledare, presenterar internkontrollplanerna.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta gemensam plan för internkontroll I Gällivare kommun 2020,
att anta kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2020,
Utdragsbestyrkande
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att rekommendera nämnderna att upprätta en intern kontrollplan utifrån mallen för
nämndernas interna kontroll.
Underlag
1. Gemensam plan för internkontroll I Gällivare kommun 2020.
2. Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2020.
3. Mall för internkontrollplaner i nämnderna för år 2020.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 139.
Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M) och Paula Palmqvist
(SD)
att anta gemensam plan för internkontroll I Gällivare kommun 2020,
att anta kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2020,
att rekommendera nämnderna att upprätta en intern kontrollplan utifrån mallen för
nämndernas interna kontroll.
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§ 323
Kommunplan exkl. budget 2020-2022
Dnr KS/2019:71
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta kommunplan för 2020-2022 exklusive budget.
Reservation
Lars Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunplanen beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under
den kommande perioden. Kommunplanen är styrande för kommunen och skall vara
utgångspunkt i nämnders och styrelsers arbete med verksamhetsplaner.
Kommunplanen för 2020-2022 innehåller kommunens målstyrningsmodell,
verksamhetsplaneringsprocessen, kommunens mål för god ekonomisk hushållning under
perioden, samt en beskrivning av kommunens organisation och bolag.
Budgeten för 2020-2022 antas parallellt med kommunplanen och beslutas som åtskilda
ärenden. Budgeten och kommunplanen paketeras ihop till ett gemensamt dokument när
budgeten har beslutats i kommunfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser
Fastställande av kommunplan medför ekonomiska konsekvenser i form av prioriterade
områden genom antagandet av mål för god ekonomisk hushållning.
Konsekvenser för barn och unga
Fastställande av kommunplan kan innebära vissa konsekvenser för barn och ungdomar i
form av prioriterade områden. Vilka dessa konsekvenser kan vara är i dagsläget svåra att
bedöma.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta kommunplan för 2020-2022 exklusive budget.
Underlag
1. Kommunplan för 2020-2022 exklusive budget.
2. Målstyrningsprocess.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 190.
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Yrkande
Henrik Ölvebo (MP)
att anta kommunplan för 2020-2022 exklusive budget.
Lars Alriksson (M) yrkar
att stryka sidan 3 och 4 i kommunplan 2020-2022,
att i övrigt anta kommunplan för 2020-2022 exklusive budget.
Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Ölvebos förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Henrik Ölvebos förslag.
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§ 324
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
Dnr KS/2019:561
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18),
att anta tillämpningsanvisningar med lokala anpassningar för Gällivare kommun,
att OPF-KL18 och Gällivare kommuns tillämpningsanvisningar ska gälla från 2019-01-01,
att eventuellt berörda politiker som avgått i samband med valet 2018 har möjlighet att
ansöka om omställningsstöd enligt OPF-KL18 inklusive tillämpningsanvisningar.
Omställningsstöd ska då utgå från första dagen efter avgång från uppdraget. Retroaktiv
ersättning utgår från avgångsdatumet.
Reservation
Paula Palmqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Jäv
Jeanette Wäppling (V), Henrik Ölvebo (MP) och Lars Alriksson (M) anför jäv och deltar
varken vid överläggning eller beslut.
Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och landstings styrelse har 2018-09-14 antagit förslag till reviderade
bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18
gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträdde vid valet
2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen.
För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
Tillämpningsanvisningarna innehåller lokala anpassningar som innebär:
Att ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas från första året.
Att förlängt ekonomiskt omställningsstöd inte kommer att erbjudas
Att kostnadstak för aktiva omställningsinsatser är 1,5 prisbasbelopp och insatserna kan
pågå längst 12 månader efter avgång
Perioden med ekonomiskt omställningsstöd börjar löpa första dagen efter avgången från
uppdraget. Maximalt två månaders stöd kan utbetalas retroaktivt.
Eventuellt berörda politiker som avgått i samband med valet 2018 har möjlighet att ansöka
om omställningsstöd enligt OPF-KL18 inklusive tillämpningsanvisningar. Omställningsstöd
ska då utgå från första dagen efter avgång från uppdraget. Retroaktiv ersättning utgår från
avgångsdatumet.
Ekonomiska konsekvenser
Kan innebära ökade kostnader för ersättning till förtroendevalda som avgått. Kostnader för
ekonomiska och aktiva omställningsstöd belastar KS budget.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

118 (169)

2019-09-09

Kommunstyrelsen
Konsekvenser för barn och unga
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Personalavdelningen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med Sveriges
kommuner och landstings styrelse
att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18),
att anta tillämpningsanvisningar med lokala anpassningar för Gällivare kommun,
att OPF-KL18 och Gällivare kommuns tillämpningsanvisningar ska gälla från 2019-01-01,
att eventuellt berörda politiker som avgått i samband med valet 2018 har möjlighet att
ansöka om omställningsstöd enligt OPF-KL18 inklusive tillämpningsanvisningar.
Omställningsstöd ska då utgå från första dagen efter avgång från uppdraget. Retroaktiv
ersättning utgår från avgångsdatumet.
Underlag
1. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL18).
2. Kommentarer till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18).
3. Cirkulär 18:31.
4. Bilaga – Vissa förtydligande till OPF-KL.
5. Lokala tillämpningsanvisningar för Gällivare kommun.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 132.
Yrkande
Mats Rantapää (S) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M)
att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18),
att anta tillämpningsanvisningar med lokala anpassningar för Gällivare kommun,
att OPF-KL18 och Gällivare kommuns tillämpningsanvisningar ska gälla från 2019-01-01,
att eventuellt berörda politiker som avgått i samband med valet 2018 har möjlighet att
ansöka om omställningsstöd enligt OPF-KL18 inklusive tillämpningsanvisningar.
Omställningsstöd ska då utgå från första dagen efter avgång från uppdraget. Retroaktiv
ersättning utgår från avgångsdatumet.
Paula Palmqvist (SD) yrkar
att avslå förslag till beslut med motiveringen att omställningsstöd redan finns i form av
a-kassa och borde kunna tillämpas även av avgångna förtroendevalda.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Mats Rantapääs m.fl. förslag mot Paula Palmqvists förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Mats Rantapää m.fl. förslag.
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§ 325
Instruktion för Kommundirektör
Dnr KS/2019:548
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva beslut i kommunstyrelsen 2019-05-20 § 196,
att anta Instruktion för Kommundirektören i Gällivare kommun.
Reservation
Lars Alriksson (M), Kjell Hansson (M) och Nicklas Johansson (SJVP) reserverar sig mot
förslaget till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Utifrån Kommunallagen (2017:725) ska en instruktion för kommundirektör upprättas och
beslutas av kommunstyrelsen. I instruktionen beskrivs kommundirektörens ansvar och
befogenheter som inte regleras i delegationsförteckning eller anställningsavtal.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och unga
Inga konsekvenser för barn och unga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att upphäva beslut i kommunstyrelsen 2019-05-20 § 196,
att anta Instruktion för Kommundirektören i Gällivare kommun.
Underlag
1. Instruktionen för Kommundirektören.
2. Tidigare instruktion för Kommunchef.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 130.
Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar
att upphäva beslut i kommunstyrelsen 2019-05-20 § 196,
att anta Instruktion för Kommundirektören i Gällivare kommun.
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Lars Alriksson (M) yrkar med instämmande av Nicklas Johansson (SJVP)
att upphäva beslut i kommunstyrelsen 2019-05-20 § 196,
att anta instruktionen, förutom andra stycket på sidan 3 som utgår då kommunstyrelsens
arbetsutskott säkerhetsklassats.
Propositionsordning
Ordförande ställer Magnus Johanssons förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Magnus Johanssons förslag.
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§ 326
Handlingsplan TLO-Kl
Dnr KS/2019:512
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga handlingsplanen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Personalavdelningen har i bifogad handlingsplan rekvirerat och fått beslut om insatser via
omställningsfonden. De områden som Gällivare Kommun valt att satsa på är kompetensutveckling, stödsamtal och coaching samt insatser vid ohälsa. Gällivare kommun har fortfarande kvar disponibelt belopp på 123 721 kr. Personalavdelningen planerar för insatser
även för detta belopp under hösten 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för vikarieanskaffning kan komma att belasta verksamheten.
Konsekvenser för barn och unga
Inget som tagits ställning till.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå kommunstyrelsen besluta
att lägga handlingsplanen till handlingarna.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Handlingsplan.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 131.
Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)
att lägga handlingsplanen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

123 (169)

2019-09-09

Kommunstyrelsen
§ 327
Bedömning av SIM till Hållbar hälsa i förskolan
Dnr KS/2019:485
Kommunstyrelsen beslutar
att anta samverkansprojektet ”Hållbar hälsa i förskolan”,
att bevilja 312 tkr kommunstyrelsen till förfogande år 2020, under förutsättning att AFAmedel inte beviljas.
Ärendebeskrivning
Barn och utbildningsförvaltningen och Stöd och Utvecklingsförvaltningens Personalenhet
(under Kommunstyrelsen) har beslutat att tillsammans ansöka om sociala investeringsmedel till ett ettårigt samverkansprojekt ”Hållbar hälsa i förskolan”. Beslut är fattat av
Barn och utbildningsnämnden den 2019-04-08 om att inlämna en gemensam ansökan om
Sociala investeringsmedel för perioden augusti 2019-augusti 2020.
Projektet avser att minska korttidsfrånvaron och i förlängningen långtidsfrånvaron och
därmed minska vikariebehovet. Det ska ske insatser för att förbättra hälsan hos
pedagogerna och öka deras välbefinnande och rörlighet. Insatser avser bl.a. utbildningar,
coachning och fysiska övningar inkl. utbildning i pedagogisk utelek. Nyckeltal kopplat till
sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud samt vikarieomsättning ska följas.
Projektet har beretts av folkhälsostrategen och förankrats i referensgruppen för sociala
investeringsmedel bestående av förvaltningschefer, kommunchef och ekonomichef.
Den sammanfattande bedömningen är att projektet svarar mot riktlinjerna för Sociala
investeringsmedel. Målgruppen är personal i förskolan med positiva effekter på
förskolebarnen. Satsningen avser att bidra till ett långsiktigt hållbart resultat. Genom att
förbättra förskolepersonalens hälsa och kunskap om effekterna av egen rörelse/barns
utelek ökar förutsättningarna för välmående barn och en hållbar förskoleverksamhet.
Ekonomiska konsekvenser
Enligt riktlinjerna för sociala investeringsmedel ska budgeten för ett-åriga projekt belastas
av både sociala investeringsmedel och en egeninsats enligt följande uppdelning: 50 %
egenfinansiering/50 % finansiering Sociala investeringsmedel.
Projektets kostnad uppgår till 624 000 kr. Egeninsatsen uppgår till 312 000 kr och kommer
att belasta Barn och utbildning/Förskoleenhetens konto för arbetsmiljö med 90 000 kr och
Stöd och utveckling/Personalenhetens konton för personalsocial verksamhet och
kompetensförsörjning med 222 000 kr.
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För projektet ansöks om 312 000 kr från Kommunstyrelsens sociala investeringsmedel.
I detaljbudgeten för 2019 är utrymmet för Sociala investeringsmedel neddraget från
1 500 000 kr till 1 125 000 kr. För 2019 är 1 125 000 kr beslutade för SEDD projektet av
dessa medel. För 2020 är 750 000 kr öronmärkta utifrån beslut för SEDD projektet. Detta
innebär att det finns sociala investeringsmedel i rambudget för att bevilja projektet ”Hållbar
hälsa i förskolan” om 312 000 kr för 2020.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Projektet syftar till att förbättra förskolepersonalens hälsa och välbefinnande med positiva
konsekvenser för förskolebarnen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta samverkansprojektet ”Hållbar hälsa i förskolan”,
att bevilja 312 tkr kommunstyrelsen till förfogande, under förutsättning att AFA-medel inte
beviljas.
Underlag
1. Ansökan om Sociala investeringsmedel.
2. Projektbeskrivning ”hållbar hälsa i förskolan, Gällivare kommun”.
3. Beslut Barn och utbildningsnämnden 2019-04-08.
4. Riktlinjer för sociala investeringsmedel KS 2012:516.
5. Presentation Hållbar hälsa i förskolan.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 133.
Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Nicklas Johansson (SJVP)
att anta samverkansprojektet ”Hållbar hälsa i förskolan”,
att bevilja 312 tkr kommunstyrelsen till förfogande år 2020, under förutsättning att AFAmedel inte beviljas.
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§ 328
Dokumentsamlingen
Dnr KS/2017:2623
Kommunstyrelsen beslutar
att förvaltningarnas uppdrag att revidera dokument förlängs till 1 december 2019,
att den gamla dokumentsamlingen avslutas per 1 januari 2020.
Bakgrund
Utvecklingsarbetet ”Struktur för hållbarhetsarbetet i Gällivare kommun” antogs av
kommunstyrelsen 2018-01-15 och pågår perioden 2018-2021. Arbetet omfattar fem
områden: Gällivare kommuns dokumentsamling, planer och lagstyrning, intern
organisation, extern samverkan och dialoger samt budget, bidrags- och medelsfördelning.
Steg 1 kopplat till Gällivare kommuns dokumentsamling har avrapporterats till
kommunstyrelsen 2018-06-11. Beslutet innebar att:
- anta en ny struktur för dokumentsamlingen,
- uppdra förvaltningarna att revidera dokument i enlighet med den nya strukturen för
dokumentsamlingen senast 1 juni 2019,
- nya dokument delges BAS gruppen för yttrande för att upprätthålla den nya strukturen.

Figur 1. Ny struktur för dokumentsamlingen antagen av kommunstyrelsen 2018-11-06

Ärendebeskrivning
En total översyn har inletts genom att sortera, makulera och revidera majoriteten av
dokument. Under respektive ny kategori ska dokument revideras och föras ihop i samlade
huvuddokument.
Ett fåtal huvuddokument kvarstår att slutföras. Orsaken till att revideringarna inte är helt
klara är bl.a. att det funnits vakanta tjänster på funktioner med ansvar för revideringar
samt att större förändringar som påverkar dokumenthanteringen skett exempelvis
lagförändringar och antagandet av en ny kommunal organisation.
Utdragsbestyrkande
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Mängden dokument som ska revideras och sammanställas till ett huvuddokument har
också varit komplex och tidskrävande.
Aktuell status på huvuddokumenten:
Hållbarhetsplaner: Noll av tre är slutförda.
Kommentar: Hållbarhetsplanerna ska framtas enligt plan under 2020 Ansvariga för detta
arbete är chef Stöd och utvecklingsförvaltningen.
Taxor: Samtliga slutförda
Kommentar: Taxorna sammanförs inte i ett gemensamt dokument av pedagogiska skäl.
Föreskrifter: Fyra av fem är slutförda.
Kommentar: ”Föreskrift om avfallshantering enligt avfallsförordningen och miljöbalken”
kommer att slutföras sept 2019. Ansvarig för detta arbete är chef Stöd- och
utvecklingsförvaltningen/NoU
Överenskommelser: Samtliga slutförda.
Reglementen: Sju av 21 är slutförda.
Kommentar: Resterande reglementen inkl. ägar- och bolagsdirektiv etc. kommer att slutföras till dec 2019. Ansvarig för detta arbete är chef Stöd och
utvecklingsförvaltningen/NoU.
Regler: Två av tre är slutförda.
Kommentar: ”Regler för medarbetare” kommer att slutföras till sept 2019.
Ansvarig för detta arbete är chef Stöd och utvecklingsförvaltn./Personal.
Säkerhet: Noll av två slutförda.
Kommentar: De två huvuddokumenten ”Förebyggande säkerhetsarbete” och
”Krishantering” kommer att slutföras till dec 2019. Ansvarig för detta är
Kommunchef/Säkerhetschef
Ekonomiskt stöd: Samtliga slutförda.
Målstyrning: Ett av två är slutförda.
Kommentar: ”Dokumenthanteringsplan för stöd och utvecklingsförvaltningen” kommer att
slutföras till dec 2019. Ansvarig för detta arbete är Kommunchef/Kvalitetsledare
Delegationer: Fem av sju är slutförda.
Kommentar: Resterande två delegationsordningar kommer att slutföras till sept 2019.
Delegationsordningarna sammanförs inte i ett gemensamt dokument av pedagogiska skäl.
Ansvarig för detta arbete är chef Stöd- och utvecklingsförvaltningen/NoU.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att förvaltningarnas uppdrag att revidera dokument förlängs till 1 december 2019,
att den gamla dokumentsamlingen avslutas per 1 januari 2020.
Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 134.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att förvaltningarnas uppdrag att revidera dokument förlängs till 1 december 2019,
att den gamla dokumentsamlingen avslutas per 1 januari 2020.
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§ 329
Uppföljning redovisning minoritetsspråksmedel 2019
Dnr KS/2019:568
Kommunstyrelsen beslutar
att frågan remitteras till förvaltningschefsgruppen för uppföljning,
att uppföljning av ärendet sker på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
7 oktober.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 190225 tagit beslut om att det ska ske en uppföljning i september
2019 angående hur tilldelade minoritetsspråksmedel har förbrukats. Detta med anledning
av att socialförvaltningen, barn och utbildningsförvaltningen och ungdom fritid och
kulturförvaltningen från och med 2019 fått medel fördelade för att användas till
merkostnader gällande insatser/verksamheter för minoriteter.
Förvaltningarna har via sina kontaktpersoner fått i uppdrag att inkomma med redovisning
till minoritetsspråkshandläggaren om hur pengarna har använts/kommer att användas
(deadline 29 juli 2019).
Kulturen har inkommit med redovisning om att man kommer att använda sina medel enligt
tidigare plan för 2019. Socialförvaltningen har redovisat att man kommer att använda
medlen för utbildning till personal i nationella minoritetsspråk. Planen är att detta ska
komma i gång hösten 2019. Barn och utbildningsförvaltningen har redovisat att medlen ska
användas till studiebesök, litteratur, utbildning av personal och tilltalande material som
främjar minoritetsspråken.
Bedömning
Kulturen följer sin planering och medel kommer att användas till insatser/aktiviteter som
bedöms adekvata för hur medlen kan användas. När det gäller socialförvaltningen och barn
och utbildningsförvaltningen har dessa uppmanats att inkomma med ytterligare precisering
om vad deras insatser kommer att handla om. Det är viktigt att socialförvaltningen och
barn och utbildningsförvaltningen använder tilldelade medel utifrån insatser och
merkostnader. Detta utifrån att 2020 års fördelning av medel till Gällivare kommun
kommer att utgå ifrån om/hur kommunen har använt det riktade statsbidraget till
minoriteterna.
Ekonomiska konsekvenser
Tilldelning av statsbidrag för 2020 gällande minoriteter kommer att tilldelas utifrån en
bedömning om/hur medel för 2019 har använts.
Konsekvenser för barn och unga
En fördelning till förskola/skola gynnar barn och unga utifrån minoritetsspråk.
Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att frågan remitteras till förvaltningschefsgruppen för uppföljning,
att uppföljning av ärendet sker på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
7 oktober.
Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 135.
Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar
att frågan remitteras till förvaltningschefsgruppen för uppföljning,
att uppföljning av ärendet sker på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
7 oktober.
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§ 330
Svar till revisorerna med anledning av granskningen; Det kommunala aktivitetsansvaret.
Dnr KS/2019:510
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta
med anledning av revisionsrapporten.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommuns förtroendevalda revisorer har genomfört en granskning gällande det
kommunala aktivitetsansvaret. Kommunen har enligt Skollagen ett aktivitetsansvar
gällande ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som fullgjort sin skolplikt, men
som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program
i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.
Syftet med granskningen var att bedöma om barn- och utbildningsnämnden säkerställer att
arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med
tillräcklig intern kontroll.
Baserat på granskningen har revisorerna gjort ett antal iakttagelser. Utifrån dessa har
revisorerna lämnat följande rekommendationer:
-

Att det säkerställs att det finns tydliga mål för arbetet med aktivitetsansvar och att
dessa är kända i organisationen.
Att det säkerställs att det finn rutiner och riktlinjer för att genomföra och följa upp
målen och samverkan inom området.
Att det säkerställs att uppdrag och ansvarsfördelning inom aktivitetsansvaret
tydliggörs för de olika enheter som arbetar med området.

Revisorerna har begärt kommunstyrelsens svar angående vilka åtgärder styrelsen avser
vidta med anledning av granskningen. Svaret på granskningen ska vara lämnat senast
2019-09-30.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget till beslut medför inga konsekvenser för kommunens barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta
med anledning av revisionsrapporten.
Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Svar till revisorerna.
2. Underlag 1 Samverkansmodell.
3. Granskning; Det kommunala aktivitetsansvaret.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 136.
Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M)
att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta
med anledning av revisionsrapporten.
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§ 331
Utvärdering av samhällsbyggnadsprocessen
Dnr KS/2017:2323
Kommunstyrelsen beslutar
att ge förvaltningschefsgruppen i uppdrag att åtgärda de brister som framkommit i
utvärderingen.
att kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott får en rapport på vidtagna
åtgärder Q1 2020.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-27 § 302 att anta samhällsbyggnadsprocessen som
ersättning för projektstyrningsmodellen för plan-, bygg- och anläggningsprojekt samt att
anta mallar tillhörande processen (mall för uppdragsbeskrivning, mall för effektmål och
lokalprogram) och att omarbeta beskrivning av projektstyrgrupp. Kommunstyrelsen beslutade även framledes att utse politiska representanter till styrgrupper och att ordförande
för kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott är ordförande för styrgruppen under
förstudiefasen, grind 1 och att samhällsbyggnadsprocessen tillämpas på ej påbörjade
projekt fr.o.m. dagens datum samt att utvärdera samhällsbyggnadsprocessen första
kvartalet 2019.
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutade 2019-02-12 § 25 att
skjuta upp utvärderingen till tredje kvartalet 2019.
Kvalitetsledaren har genomfört utvärderingen i samverkan med representanter från Barnoch utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och Samhällsbyggnad och
teknikförvaltningen.
Samhällsbyggnadsprocessen är i stora drag en bra process. Den har tydliga faser och
kontrollpunkter, för att säkerställa att beslut tas på rätt nivå och i rätt tid. Problem uppstår
om beslutsunderlagen inte är genomarbetade. I och med att processen inte
implementerats och kommunicerats tillräckligt har förvaltningar och professioner inte vetat
vad som förväntats av dem. De har inte alltid förstått vad de ska leverera och till vem.
Mallar och underlag som ska användas i de olika faserna behöver arbetas igenom med
förvaltningarnas verksamheter och med driften. Idag finns oklarheter kring dessa och de
fungerar inte fullt ut. Ett omtag bör tas gällande implementeringen av processen och
framför allt driften måste göras mer delaktig. I och med detta bör många brister i
processen elimineras.
Ekonomiska konsekvenser
En fungerande samhällsbyggnadsprocess säkerställer att projekt grundas på tillförlitliga
underlag och tydliga, ekonomiska förutsättningar.
Utdragsbestyrkande
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Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att ge förvaltningschefsgruppen i uppdrag att åtgärda de brister som framkommit i
utvärderingen.
att kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott får en rapport på vidtagna
åtgärder Q1 2020.
Underlag
1. Utvärdering av Samhällsbyggnadsprocessen.
2. Samhällsbyggnadsprocessen.
3. Beskrivning av samhällsbyggnadsprocessen.
4. Mall uppdragsbeställning.
5. Mall effektmål, drift och underhåll.
6. Mall lokalprogram, verksamhet.
7. Beskrivning projektstyrgrupp.
8. Utvärdering av samhällsbyggnadsprocessen.
9. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2017-11-09 § 134.
10. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-02-12 § 25.
11. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-08-27 § 114.
Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M)
att ge förvaltningschefsgruppen i uppdrag att åtgärda de brister som framkommit i
utvärderingen.
att kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott får en rapport på vidtagna
åtgärder Q1 2020.
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§ 332
Antagande av detaljplan för del av Gällivare 76:1, Norskavägen
Dnr KS/2017:2446
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna miljökonsekvensbeskrivning,
att godkänna granskningsutlåtandet samt,
att anta detaljplan för del av Gällivare 76:1, Norskavägen.
Reservation
Paula Palmqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att skapa ett nytt bostadsområde med flerfamiljshus i centrala delen
av Gällivare, nära järnvägsstation. Området ligger mellan järnvägen och Norskavägen.
Detaljplanen möjliggör en exploatering upp till fyra våningar för cirka 220 bostäder. Enligt
planförslaget måste befintliga godsmagasinet rivas eller flyttas medan befintligt rött
bostadshus inom kv. Engelsmannen bevaras.
Planområdet är påverkat av buller från två håll och marken har tidigare använts till
industri. Planutformningen har anpassats efter platsens förutsättningar. Närmast järnvägen
har all parkering placerats. I sydvästra delen av planområdet finns utrymme för en eventuell flytt av kommunhusets parkeringar samt långtidsparkering för resenärer. Bostadshusen har placerats mer centralt i planområdet för att husen inte ska bli alltför utsatta av
buller från väg/järnväg. Inom området finns även föroreningar, vilka behöver avhjälpas.
En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för detaljplanen.
Efter granskning har bullerutredningen uppdaterats med ny info om verksamheter samt
nya mätningar, även en vibrationsmätning har gjorts, och resultaten av dessa har medlats
till Trafikverket och Länsstyrelsen. ÅF har även gjort kompletterande markundersökningen
avseende flyktiga kolväten samt tagit fram en åtgärdsutredning, dessa har förmedlats till
Länsstyrelsen.
Planen handläggs med utökat förfarande i enlighet med PBL (2010:900) och är förenlig
med den fördjupade översiktsplanen. Planen har varit utställd för granskning 30 april till
och med 22 maj 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunen är huvudman för allmänna platser. Kostnader för att iordningställa området där
markanvändningen är P – Parkering tillkommer.
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Konsekvenser för barn och unga
Nya bostäder bedöms påverka barn och ungdomar positivt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna miljökonsekvensbeskrivning,
att godkänna granskningsutlåtandet samt,
att anta detaljplan för del av Gällivare 76:1, Norskavägen.
Underlag
1. Plankarta antagande.
2. Planbeskrivning antagande.
3. Miljökonsekvensbeskrivning antagande.
4. Granskningsutlåtande.
5. Dagvattenutredning.
6. Trafikbullerutredning, rev. 2019-04-26.
7. Riskanalys.
8. Vibrationsutredning.
9. Vibrationsmätning 2019-06-18.
10. PM Geoteknik.
11. Markteknisk undersökningsrapport (MUR).
11.1. Bilagor till MUR.
12. Miljöteknisk markundersökning (MMU).
13. Kompletterande MMU och åtgärdsutredning.
13.1. Bilagor 1-4 och 7-9 till kompletterande MMU.
13.2. Bilaga 5 Analysrapporter jord.
13.3. Bilaga 6 Analysrapporter grundvatten.
14. Kompletterande markundersökning avseende flyktiga kolväten ÅF 2018-12-12.
15. Åtgärdsutredning ÅF 2019-01-14.
16. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-08-27 § 118.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M), Nicklas Johansson
(SJVP), Lars Alriksson (M), Karl-Erik Taivalsaari (V), Magnus Johansson (S), Mats Rantapää
(S), Maria Åhlén (S), Steve Ärlebrand (S), Hanna Falksund (MP), Stefan Ovrell (MP) och
Jeanette Wäppling (V)
att godkänna miljökonsekvensbeskrivning,
att godkänna granskningsutlåtandet samt,
att anta detaljplan för del av Gällivare 76:1, Norskavägen.
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Paula Palmqvist (SD) yrkar
att avslå detaljplanen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Ölvebos m.fl. förslag mot Paula Palmqvists förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Henrik Ölvebos m.fl. förslag.
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§ 333
Förvärv av fastigheten
Dnr KS/2019:461
Kommunstyrelsen beslutar
att förvärva fastigheten
upprättat förslag till köpekontrakt,

för en köpeskilling av 1 600 000 i enlighet med

att anvisa medel för förvärvet samt stämpelskatt om totalt 1 625 000 kronor från
projektkonto 20002 Utvecklingsprojekt samhällsbyggnad till projektkonto Markförvärv
Ärendebeskrivning
För att utöka det kommunala markinnehavet för tätortsnära byggande har förhandlingar
förts med ägarna till fastigheten
Fastigheten som har en areal på ca 69 ha
Överenskommelse om en köpeskilling på 1 600 000 kronor har träffats och förslag till
köpekontrakt upprättats.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär att medel för köpeskilling om 1 600 000 kronor samt stämpelskatt om
25 000 kronor måste beviljas.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget innebär inga direkta konsekvenser för barn och unga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta
att förvärva fastigheten
upprättat förslag till köpekontrakt,

för en köpeskilling av 1 600 000 i enlighet med

projektkonto 20002 Utvecklingsprojekt samhällsbyggnad till projektkonto Markförvärv
Underlag
1. Förslag till köpekontrakt.
2. Karta.
3. Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott 2019-08-27 § 122.
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Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Kjell Hansson, Paula Palmqvist (SD),
Nicklas Johansson (SJVP) och Lars Alriksson (M)
att förvärva fastigheten
upprättat förslag till köpekontrakt,

för en köpeskilling av 1 600 000 i enlighet med

att anvisa medel för förvärvet samt stämpelskatt om totalt 1 625 000 kronor från
projektkonto 20002 Utvecklingsprojekt samhällsbyggnad till projektkonto Markförvärv
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§ 334
Förvärv av Paukistugan med tillhörande markarrende
Dnr KS/2019:185, KSufk/2019:29
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå förvärv av Paukistugan med tillhörande markarrende till Norrskenet AB,
att ungdom- fritid- och kulturförvaltningen ges möjlighet att utreda vidare kommunala
driftsformer för Paukistugan samt liknade kommunala rastplatser och fastigheter,
att ärendet tillförs uppföljningslistan och följs upp under våren 2020.
Ärendebeskrivning
Norrskenet AB har inkommit med en förfrågan om att förvärva Gällivare kommuns
fastighet Paukistugan med tillhörande arrende. Detta för att vidare utveckling av
infrastruktur för besöksnäringen.
Ungdom- fritid- och kulturförvaltningen har under en tid arbetet för en helhetsgrepp kring
kommunala rastplatser och fastigheter med målsättning att tillgängliggöra dessa för såväl
medborgare som företag.
Idag saknas en driftsform för underhåll samt ett system för bokning och information om de
olika rastplatserna och fastigheterna. Vid en inledande omvärldsanalys ser ungdom- fritidoch kulturförvaltningen dock goda möjligheter till lösningar för en kommunal drift vilket
redan finns i andra kommuner, med liknande förutsättningar, samt att detta kan växla upp
värdet för friluftslivet.
2019-02-11 återremitterades ärendet i kommunstyrelsens arbetsutskott där bedömnigen
var att det fanns behov av en djupare utredning.
Ekonomiska konsekvenser
Utebliven hyresintäkt vid en försäljning.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att avslå förvärv av Paukistugan med tillhörande markarrende till Norrskenet AB,
att ungdom- fritid- och kulturförvaltningen ges möjlighet att utreda vidare kommunala
driftsformer för Paukistugan samt liknade kommunala rastplatser och fastigheter,
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att ärendet tillförs uppföljningslistan och följs upp under våren 2020.
Underlag
1. Skrivelse ”Förvärv av Paukistugan med tillhörande markarrende”.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-11 § 24.
3. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2019-08-22 § 40.
Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M)
att avslå förvärv av Paukistugan med tillhörande markarrende till Norrskenet AB,
att ungdom- fritid- och kulturförvaltningen ges möjlighet att utreda vidare kommunala
driftsformer för Paukistugan samt liknade kommunala rastplatser och fastigheter,
att ärendet tillförs uppföljningslistan och följs upp under våren 2020.
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§ 335
Utökat tillfälligt driftsbidrag till Ridklubben Dundret på grund av särskilda skäl
Dnr KSufk/2019:20
Kommunstyrelsen beslutar
att driftsbidraget på 100 000kr utbetalas trots minskad verksamhet,
att hyresreducering medges med 268920 kr för 2019.
Jäv
Maria Åhlén (S) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.
Ärendebeskrivning
Ridklubben Dundret ansöker i rubricerat ärende om utökat tillfälligt driftsbidrag på grund
av särskilda skäl för perioden 2019-01-01--2019-12-31.
Hyreskostnaden uppgår till 996 000kr och den årliga tilldelade driftbudgeten för Ridhuset
uppgår till 100 000kr.
Ansökans totala belopp är 438 239kr vilket inte finns inom ungdom- fritid- och kulturförvaltningens budgetram.
Dialog har förts med fastighetsavdelningen där man har kommit överens om möjligheten
till att göra en hyresreducering med 27% vilket motsvarar 268920 kr på grund av att
Ridklubben inte kan nyttja lokalen till fullo.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut påverkar inte ungdom- fritid- och kulturförvaltningens budgetram.
Konsekvenser för barn och unga
Betydande konsekvenser för barn och ungdom som har ridsport som fritidssysselsättning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kultur-utskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att driftsbidraget på 100 000kr utbetalas trots minskad verksamhet,
att hyresreducering medges med 268920 kr för 2019.
Underlag
1. Ansökan från Ridklubben.
2. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2019-08-22 § 20.
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Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M)
att driftsbidraget på 100 000kr utbetalas trots minskad verksamhet,
att hyresreducering medges med 268920 kr för 2019.
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§ 336
Ansökan om föreningsstöd, Gällivare Sportklubbs Alpina sektion
Dnr KSufk/2019:13
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan med anledning av att villkoren för att tilldelas föreningsstöd ej är
uppfyllda.
Jäv
Karl-Erik Taivalsaari (V) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.
Ärendebeskrivning
Gällivare SK Alpina sektion ansöker i rubricerat ärende om medel till verksamheten med
anledning av ökade kostnader beroende på att föreningen inte har kunnat nyttja Dundrets
skidbackar. Ungdom- fritid- och kulturförvaltningen har vid beredningen av ärendet
kontstaterat att liknade framställningar från föreningslivet har avslagits då det inte har följt
normerna för bidragsgivning. 2019-02-05 återremitterades ärendet i Kommunstyrelsens
ungdom- och fritids och kulturutskott i syfte att ungdom- fritid- och kulturförvaltning skulle
se över möjligheten att omfördela medel inom budgetram.
Ekonomiska konsekvenser
Föreningen ansöker om ett ekonomiskt bidrag på 95 360 kr.
Konsekvenser för barn och unga
Betydande konsekvenser för barn och ungdomar som utövar alpinskidåkning som sin
huvudsakliga aktivitet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kultur-utskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att avslå ansökan med anledning av att villkoren för att tilldelas föreningsstöd ej är
uppfyllda.
Underlag
1. Kommunalt föreningsstöd.
2. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2019-08-22 § 13.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M)
att avslå ansökan med anledning av att villkoren för att tilldelas föreningsstöd ej är
uppfyllda.
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§ 337
Stipendium för idrottsungdom och ungdomsledare 2018
Dnr KSufk/2019:1
Kommunstyrelsen beslutar
att utse
idrottsungdomsstipendiat 2018.
att utse
stipendiat 2018.

, till Gällivare kommuns
, till Gällivare kommuns ungdomsledar-

Jäv
Karl-Erik Taivalsaari (V) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.
Ärendebeskrivning
Ungdom- fritids- och kulturförvaltningen lämnar härmed förslag på idrottsungdoms- och
ungdomsledarstipendiat.
Till idrottsungdomsstipendiat har tre (3) förslag inkommit och som motivering till föreslagen stipendiat anges följande:

Till ungdomsledarstipendiat har fem (5) förslag inkommit och som motivering till föreslagen
stipendiat anges följande:

Ekonomiska konsekvenser
Inga då medel avsedda för ändamålet finns i driftbudgeten för 2019.
Konsekvenser för barn och unga
Inga konsekvenser konstateras.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kultur-utskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta
att utse
idrottsungdomsstipendiat 2018.
att utse
stipendiat 2018.

, till Gällivare kommuns
till Gällivare kommuns ungdomsledar-

Underlag
1. Förslag till idrottsungdomsstipendiater (3 st).
2. Förslag till ungdomsledarstipendiater (5 st).
3. Regelverk: Stipendium, KS/2019:146-100.
4. Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott 2019-08-22 § 44.
Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M)
att utse
idrottsungdomsstipendiat 2018.
att utse
stipendiat 2018.

, till Gällivare kommuns
, till Gällivare kommuns ungdomsledar-
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§ 338
Kommunchefens rapport
Dnr KS/2019:13, KS/2018:978
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunchefen informerar om pågående ärenden och aktuella händelser.
Mats Pettersson, kommunchef informerar om:
Dundret – drift på kort och lång sikt.
Underlag
1. Kommunstyrelsen 2019-05-20 § 198.
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§ 339
Information till KS från de kommunala råden, samt övrig aktuell information
Dnr KS/2019:15
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta
upp information från de kommunala råden samt annan aktuell information.
Karl-Erik Taivalsaari (V) och Jeanette Wäppling (V) informerar från kommunala
pensionärsrådet
- Vikariesituationen
- Snöröjning
- Digital kunskap
- Trygghetslarm
- Frivilliginsatser vård- och omsorgsboende
- Enens hiss
- Vägen till Treenigheten
- Budgetförslag.
Magnus Johansson (S) informerar från E-nämnden:
- Ny ordförande
- Vakant tjänst
- Norrbottens kommuner samarbetar
- IT-plattform
- Upphandlingar, där kommunerna kan haka på
Henrik Ölvebo (MP) informerar från RFF:
- Tillgänglighet på nya anläggningar
- Snöröjning
Stefan Ovrell (MP) informerar från Inlandsbanan:
- Nytt ägardirektiv
- Borgen från kommunerna
Föreningen vattenkraft
- Årsmöte i norr.
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§ 340
Kommunstyrelsens ärendeuppföljning
Dnr KS/2019:16
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens presidium och kommunchefen får i uppdrag att revidera
ärendeuppföljningslistan till kommunstyrelsens sammanträde 21 oktober.
Ärendebeskrivning
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet.
Underlag
1. Ärendeuppföljningslista 2019.
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)
att kommunstyrelsens presidium och kommunchefen får i uppdrag att revidera
ärendeuppföljningslistan till kommunstyrelsens sammanträde 21 oktober.
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§ 341
Sammanträdesplan 2020
Dnr KSst/2019:278
Kommunstyrelsen beslutar
att 2020-08-21 lägga in ett extra kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde som
behandlar ordinarie ärenden,
att 2020-09-04 lägga in ett extra kommunstyrelse sammanträde som behandlar ordinarie
ärenden,
att anta sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens
samhällsplanerings- och teknikutskott, kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott, samt kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta sammanträdesplan 2020 för kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Sammanträdesplanen för 2020 har planerats utifrån beslutad verksamhetsprocess, antagen
av kommunstyrelsen 27 oktober 2014 § 191. Planen är utarbetad i samverkan med
ekonomi och kvalitetsledare.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att anta föreslagen tidsplan för sammanträden bedöms inte påverka ekonomin
utöver redan budgeterade sammanträdeskostnader. Den ekonomiska konsekvensen av
eventuella extra sammanträden kan ej beräknas i förväg.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens
samhällsplanerings- och teknikutskott, kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott, samt kommunstyrelsen,
att föreslå kommunfullmäktige att anta sammanträdesplan 2020 för kommunfullmäktige.
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Underlag
1. Sammanträdesplan 2020.
2. Aktiviteter sammanträdesplan 2020.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 137.
Yrkar
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M)
att 2020-08-21 lägga in ett extra kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde som
behandlar ordinarie ärenden,
att 2020-09-04 lägga in ett extra kommunstyrelse sammanträde som behandlar ordinarie
ärenden,
att anta sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens
samhällsplanerings- och teknikutskott, kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott, samt kommunstyrelsen,
att föreslå kommunfullmäktige att anta sammanträdesplan 2020 för kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande ställer Magnus Johanssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Magnus Johanssons m.fl. förslag.
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§ 342
Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet 2018
Dnr KS/2019:557
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna.
Jäv
Henrik Ölvebo (MP) och Lars Alriksson (M) anför jäv och deltar varken vid överläggning
eller beslut.
Ärendebeskrivning
En ny kollektivtrafiklag trädde i kraft den 1 januari 2012 och en regional
kollektivtrafikmyndighet för Norrbottens län bildades som ansvarar för de uppgifter som
enligt lag eller författning åläggs regionala kollektivtrafikmyndigheter. Myndigheten är
organiserad i form av ett kommunalförbund med landstinget och länets samtliga
kommuner.
Enligt förbundsordningen ska revisorerna granska förbundets verksamhet och lämna en
revisionsberättelse till varje medlems fullmäktige, som beslutar om ansvarsfrihet.
Revisorerna har skickat ut revisionsberättelse och granskningsrapporter till medlems
kommuners/landstingets fullmäktig. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige
beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och unga
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna.
Underlag
1. Missiv, Kommunförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet 2018
- Granskningsrapport; Bussgods i Norrbotten AB
- Granskningsrapport; Länstrafiken i Norrbotten AB
- Granskningsrapport; Norrtåg
- Granskningsrapport; Serviceresor i Norr AB
- Revisionsberättelse RKM 2018
- Revisionsrapport; Avtalshantering 2018
- Revisionsrapport; Grundläggande Granskning 2018
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- Årsredovisning Bussgods i Norrbotten Ab 2018
- Årsredovisning Länstrafiken AB 2018
- Årsredovisning RKM 2018
- Årsredovisning Serviceresor i Norr 2018.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 138.
Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M)
att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna.
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§ 343
Vidareutveckling av fördelningsnyckel för gymnasieverksamhet inom Lapplands
kommunalförbund
Dnr KS/2019:551
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att finansieringen av gymnasiets kostnader från år 2022 ska ske utifrån respektive
kommuns andel av antal ungdomar 16-19 år, den 31 december två år före det aktuella
budgetåret,
att en övergångstid om två år därmed ska tillämpas innan den nya nyckeln fullt
ut träder i kraft,
att i förbundsordningens § 19 ge medlemmarna rätt att lämna visst samverkansområde
inom förbundet efter en utträdestid om 1 kalenderår om detta meddelas senast innan
föregående kalenderårs utgång,
att tillkommande kostnader för särskilt strategiska utbildningar som endast har
studiegrupper i vissa av kommunerna, ska finansieras av de aktuella kommunerna vid
sidan av fördelningsnyckeln,
att i de fall annan LKF-kommun har elever på särskilt strategisk utbildning ska
hemkommunen finansiera den tillkommande kostnaden för utbildningsplatsen.
Ärendebeskrivning
Lapplands kommunalförbund har tillsammans med medlemskommunerna och Public
Partner utarbetat en vidareutveckling av fördelningsnyckeln med syfte att göra
fördelningen av gymnasieverksamhetens budget mer förståelig och rättvis. Förslaget
rekommenderar en övergångstid om två år innan den nya nyckeln träder i kraft fullt ut.
Ekonomiska konsekvenser
Ny beräkningsmodell, tillsammans med den hänsyn som måste tas för särskilt strategiska
utbildningar, medför förändringar i budgeten till LKF. Den förändring som den föreslagna
fördelningsnyckeln medför tas hänsyn till i budgetprocessen 2020-2022. Initialt ger den
nya beräkningen lägre kostnader för LKF med ca 1 Mkr för 2020 och ytterligare ca 1 Mkr
för 2021.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

154 (169)

2019-09-09

Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att finansieringen av gymnasiets kostnader från år 2022 ska ske utifrån respektive
kommuns andel av antal ungdomar 16-19 år, den 31 december två år före det aktuella
budgetåret,
att en övergångstid om två år därmed ska tillämpas innan den nya nyckeln fullt
ut träder i kraft,
att i det fall medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar inte fattar
likalydande beslut gällande fördelning av gymnasiets kostnader fortsätter
tidigare fördelningsnyckel i förbundsordningen att gälla,
att i förbundsordningens § 19 ge medlemmarna rätt att lämna visst samverkansområde
inom förbundet efter en utträdestid om 1 kalenderår om detta meddelas senast innan
föregående kalenderårs utgång,
att tillkommande kostnader för särskilt strategiska utbildningar som endast har
studiegrupper i vissa av kommunerna, ska finansieras av de aktuella kommunerna vid
sidan av fördelningsnyckeln,
att i de fall annan LKF-kommun har elever på särskilt strategisk utbildning ska
hemkommunen finansiera den tillkommande kostnaden för utbildningsplatsen,
att uppdra till kansliet att i dialog med medlemskommunerna utarbeta förslag
till avgränsning av särskilt strategiska satsningar med studiegrupper i endast
vissa kommuner, samt riktlinjer för beslutsgång och beräkningsgrunder för
tillkommande kostnader för sådana utbildningar,
att uppdra till gymnasienämnd och kansli att utarbeta förslag till anpassad
programstruktur i syfte att sänka förbundets kostnader och öka kvaliteten i
kvarvarande utbud,
att förslagen ska utarbetas i minst två varianter som innebär sänkta kostnader
om 10 respektive 20 Mkr under övergångstiden.
Underlag
1. Protokoll LKF:s direktion 2019-06-14 – vidareutveckling av fördelningsnyckel för
gymnasieverksamhet.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 140.
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Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar med instämmande av Nicklas Johansson (SJVP)
att finansieringen av gymnasiets kostnader från år 2022 ska ske utifrån respektive
kommuns andel av antal ungdomar 16-19 år, den 31 december två år före det aktuella
budgetåret,
att en övergångstid om två år därmed ska tillämpas innan den nya nyckeln fullt
ut träder i kraft,
att i förbundsordningens § 19 ge medlemmarna rätt att lämna visst samverkansområde
inom förbundet efter en utträdestid om 1 kalenderår om detta meddelas senast innan
föregående kalenderårs utgång,
att tillkommande kostnader för särskilt strategiska utbildningar som endast har
studiegrupper i vissa av kommunerna, ska finansieras av de aktuella kommunerna vid
sidan av fördelningsnyckeln,
att i de fall annan LKF-kommun har elever på särskilt strategisk utbildning ska
hemkommunen finansiera den tillkommande kostnaden för utbildningsplatsen.
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§ 344
Ansvarsfördelning inom IT-området för Lapplands Kommunalförbund
Dnr KS/2019:552
Kommunstyrelsen beslutar
att Gällivare kommun ställer sig bakom principen för föreslagen ansvarsfördelning inom
IT-området för LKF,
att LKF kansli efter sex månaders IT-drift återkommer med förslag på eventuell justerad
kostnadsfördelning mellan kommunerna efter utvärdering.
Jäv
Magnus Johansson (S) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.
Ärendebeskrivning
LKF:s direktion beslutade i § 57 den 19:e juni att godkänna slutrapport för projektet LKF
IT-drift samt att föreslå att kommunerna ställer sig bakom föreslagen ansvarsfördelning
inom IT-området. Denna skrivelse syftar till att ge ett underlag och förslag till beslut.
Som ett resultat av projektet LKF IT-drift är Kiruna kommun numera huvudleverantör av
IT till LKF där övriga kommuner är lokala IT-resurser via Kiruna kommun.
Detta skapar goda förutsättningar för en bättre leverans av IT-drift gentemot LKF och ger
även möjlighet för Gällivare kommuns IT att fokusera mer på leveransen gentemot övriga
kommunala verksamheter.
Ekonomiska konsekvenser
 Okänd. I dagsläget består LKF IT av fria nyttigheter som respektive kommun
levererar. Utvärdering efter sex månader kan leda till en diskussion om en annan
fördelningsnyckel eller fakturering mellan kommuner då arbetsbelastning
sinsemellan förändrats.
 Budgeten för kansli och övrig verksamhet inom LKF fördelas idag enligt nyckel
Kiruna 44 %, Gällivare 36 % samt 10 % vardera för Jokkmokk och Pajala.
 Minskad volym för Gällivares IT-leverans riskerar på sikt innebära att IT-stödet för
Gällivare kommun blir dyrare per enhet på grund av minskade skalfördelar (ej
kvantifierbart)
Konsekvenser för barn och unga
Inga. Indirekt bör ett bättre fungerande IT-stöd inom skolan leda till en bättre utbildning.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att Gällivare kommun ställer sig bakom principen för föreslagen ansvarsfördelning inom
IT-området för LKF,
att LKF kansli efter sex månaders IT-drift återkommer med förslag på eventuell justerad
kostnadsfördelning mellan kommunerna efter utvärdering.
Underlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 141.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar
att Gällivare kommun ställer sig bakom principen för föreslagen ansvarsfördelning inom
IT-området för LKF,
att LKF kansli efter sex månaders IT-drift återkommer med förslag på eventuell justerad
kostnadsfördelning mellan kommunerna efter utvärdering.
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§ 345
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Gällivare kommun 2019-2022
Dnr KS/2019:464
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige,
att den reviderade arbetsordningen för kommunfullmäktige börjar gälla
10 oktober 2019.
Reservation
Lars Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Med anledning av ny lagstiftning och ett nytt underlag till arbetsordning för
kommunfullmäktige från SKL har en genomgång och revidering av arbetsordning för
kommunfullmäktige genomförts.
Då de föreslagna revideringarna är många små korrigeringar och ett flertal tillägg utifrån
SKLs förslag, har utredningen valt att inte använda sig av den sedvanliga jämförelsemallen
som beslutsunderlag i ärendet då det skulle bli oöverskådligt. Istället har ett jämförelsedokument upprättats med utgångspunkt i den gamla arbetsordningen och där tillägg och
förändringar gulmarkerats och kursiv text för ändringar som är nya och överstrykningar för
det som förslås att tas bort använts. Dessutom har kommentarer fälts in i högerspalten
med förklaringar och kommentarer.
Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige föreligger.
Ekonomiska konsekvenser
Det finns inga kända ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn och unga
Det finns inga kända konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige,
att den reviderade arbetsordningen för kommunfullmäktige börjar gälla
10 oktober 2019.
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Underlag
1. Gällande arbetsordningen för kommunfullmäktige KS/2018:830.
2. Jämförelsedokument nya och gällande arbetsordningen.
3. Förslag till ny arbetsordning.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 195.
Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar
att anta föreslagen reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige,
att den reviderade arbetsordningen för kommunfullmäktige börjar gälla
10 oktober 2019.
Lars Alriksson (M) yrkar
att på sidan 14 ändra § 41 sista stycket till: Kommunstyrelsen ska två gånger varje år
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden,
att i § 43 ändra sjätte stycket på sidan 15 och ersätta med: En interpellation bör besvaras
senast under det sammanträde som interpellationen ställdes,
att i övrigt anta föreslagen reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande ställer Magnus Johanssons förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Magnus Johanssons förslag.
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§ 346
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen 2019-2022
Dnr KS/2019:569
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen,
att gällande reglemente för kommunstyrelsen KS/2019:415 beslutat KF 2019-06-10 § 105
upphör att gälla 2019-10-01,
att reviderat reglemente KS/2019:569 träder i kraft 2019-10-01.
Reservation
Lars Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Med anledning av den nya kommunorganisationen har en översyn och revidering av
kommunstyrelsens reglemente genomförts. I samband med översynen har en del förtydliganden samt smärre redaktionella ändringar lagts till.
Ändringar presenteras i ett jämförelsedokument med utgångspunkt i det gällande
reglementet KS/2019:415. Tillägg och ändringar visas gulmarkerat med kursiv text för
ändringar som är nya och överstrykningar för det som förslås att tas bort. Dessutom har
kommentarer fälts in i högerspalten med förklaringar och kommentarer.
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen föreligger.
Ekonomiska konsekvenser
Det finns inga kända ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och unga
Det finns inga kända konsekvenser för barn och unga.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen,
att gällande reglemente för kommunstyrelsen KS/2019:415 beslutat KF 2019-06-10 § 105
upphör att gälla 2019-10-01,
att reviderat reglemente KS/2019:569 träder i kraft 2019-10-01.
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Underlag
1. Gällande reglemente för kommunstyrelsen KS/2019:415 beslutat KF 2019-06-10 §
105
2. Jämförelsedokument gällande och förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen
3. Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen KS/2019:569.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 196.
Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen,
att gällande reglemente för kommunstyrelsen KS/2019:415 beslutat KF 2019-06-10 § 105
upphör att gälla 2019-10-01,
att reviderat reglemente KS/2019:569 träder i kraft 2019-10-01.
Lars Alriksson (M) yrkar
att i 44 § ange att kommunstyrelsens arbetsutskott ska säkerhetsklassas till klass 2,
att i övrigt anta det reviderade förslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer Maria Åhléns förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Maria Åhléns förslag.
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§ 347
Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 2019-2022
Dnr KS/2019:570
Kommunstyrelsen beslutar
att i dokumentet ändra kommunchef till kommundirektör,
att under punkt 1:04 C ändra delegat till respektive avdelningschef,
att under punkt 11.01 ändra delegat till respektive avdelningschef,
att i stycket delegering av ärendet, behålls att kommunstyrelsen kan återkalla delegationsrätt,
att för övrigt anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen,
att gällande delegationsordning för kommunstyrelsen KS/2018:918 beslutad
KS 2018-11-26 § 352 upphör att gälla 2019-10-01,
att reviderad delegationsordning KS/2019:570 träder i kraft 2019-10-01.
Reservation
Lars Alriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ärendebeskrivning
Med anledning av den nya kommunorganisationen samt ny lagstiftning på olika områden
har en översyn och revidering av kommunstyrelsens delegationsordning genomförts. I
samband med översynen har en del förtydliganden samt smärre redaktionella ändringar
lagts till.
Ändringar presenteras i ett jämförelsedokument med utgångspunkt i den gällande delegationsordningen KS/2018:918. Tillägg och ändringar visas gulmarkerat med kursiv text
för ändringar som är nya och överstrykningar för det som förslås att tas bort. Dessutom
har kommentarer fälts in i högerspalten med förklaringar och kommentarer.
Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen föreligger.
Ekonomiska konsekvenser
Det finns inga kända ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och unga
Det finns inga kända konsekvenser för barn och unga.
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Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen,
att gällande delegationsordning för kommunstyrelsen KS/2018:918 beslutad
KS 2018-11-26 § 352 upphör att gälla 2019-10-01,
att reviderad delegationsordning KS/2019:570 träder i kraft 2019-10-01.
Underlag
1. Gällande delegationsordning för kommunstyrelsen KS/2018:918 beslutad
KS 2018-11-26 § 352.
2. Jämförelsedokument gällande och förslag till reviderad delegationsordning för
kommunstyrelsen.
3. Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen KS/2019:570.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 197.
Yrkande
Karl-Erik Taivalsaari (V) yrkar
att i dokumentet ändra kommunchef till kommundirektör,
att under punkt 1:04 C ändra delegat till respektive avdelningschef,
att under punkt 11.01 ändra delegat till respektive avdelningschef,
att i stycket delegering av ärendet, behålls att kommunstyrelsen kan återkalla delegationsrätt,
att för övrigt anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen,
att gällande delegationsordning för kommunstyrelsen KS/2018:918 beslutad
KS 2018-11-26 § 352 upphör att gälla 2019-10-01,
att reviderad delegationsordning KS/2019:570 träder i kraft 2019-10-01.
Lars Alriksson (M) yrkar
att delegation nr 1.01 om organisationsförändring inom förvaltningen som inte påverkar
service till kommuninnevånarna stryks,
att delegation 1.02 b-d delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott,
att i stycket delegering av ärendet, behålls att kommunstyrelsen kan återkalla delegationsrätt,
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att för övrigt anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen,
att gällande delegationsordning för kommunstyrelsen KS/2018:918 beslutad
KS 2018-11-26 § 352 upphör att gälla 2019-10-01,
att reviderad delegationsordning KS/2019:570 träder i kraft 2019-10-01.
Propositionsordning
Ordförande ställer Karl-Erik Taivalsaaris förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat
i enlighet med Karl-Erik Taivalsaaris förslag.
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§ 348
Reviderat reglemente för överförmyndarnämnden 2019-2022
Dnr KS/2018:1017
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för överförmyndarnämnden 2019-2022,
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 oktober 2019.
Ärendebeskrivning
Med anledning av ny lagstiftning och nytt förslag på reglemente från SKL har en översyn
och revidering av överförmyndarnämndens reglemente genomförts.
I samband med översynen har även ändringar av redaktionell karaktär genomförts.
Förslag till reviderat reglemente föreligger.
Ekonomiska konsekvenser
Det finns inga kända ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och unga
Det finns inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för överförmyndarnämnden 2019-2022,
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 oktober 2019.
Underlag
1. Gällande reglemente för överförmyndarnämnden.
2. Jämförelse gällande/reviderat Reglemente för överförmyndarnämnden.
3. Förslag till reviderat Reglemente för överförmyndarnämnden.
4. Överförmyndarnämnden 2019-05-21 § 24.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 198.
Yrkande
Henrik Ölvebo (MP) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)
att anta reviderat reglemente för överförmyndarnämnden 2019-2022,
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 oktober 2019.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

166 (169)

2019-09-09

Kommunstyrelsen
§ 349
Reviderat Reglemente för Socialnämnden 2019-2022
Dnr KS/2019:599
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att behålla bereda ärenden tillsammans med vice ordförande och berörda tjänstemän,
att anta reglemente för socialnämnden,
att gällande reglemente för socialnämnden KS 2016:626 beslutat KF 2016-11-07 § 218
upphör att gälla 2019-12-01,
att reviderat reglemente för socialnämnden träder i kraft 2019-12-01.
Ärendebeskrivning
Med anledning av den nya kommunorganisationen, att Gällivare kommuns
dokumentsamling håller på att omstruktureras, ny lagstiftning samt att Sveriges
kommuner och landsting (SKL) utkommit med nya rekommendationer rörande reglemente
för kommunstyrelse och nämnder, har en översyn av socialnämndens reglemente
genomförts. Målsättningen har varit en likformighet i utformningen mellan
kommunstyrelsens och alla nämnders reglementen.
Utifrån SKLs nya rekommendationer har en del nya förslag och ändringar lagts in och
laghänvisningar uppdaterats. Därutöver har några korrigeringar av tidigare felaktigheter
gjorts.
Förslag om att kommunfullmäktige tar ställning till att tillåta sammanträde på distans är
inlagt i reglementet 14 §. Om kommunfullmäktige antar paragrafen behövs inget
separatbeslut i frågan.
Ändringar presenteras i ett jämförelsedokument med utgångspunkt i det gällande
reglementet för socialnämnden KS 2016:626. Tillägg och ändringar visas gulmarkerat med
kursiv text för ändringar som är nya och överstrykningar för det som förslås att tas bort.
Dessutom har kommentarer fälts in i högerspalten med förklaringar och kommentarer.
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden föreligger.
Ekonomiska konsekvenser
Det finns inga kända ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och unga
Det finns inga kända konsekvenser för barn och unga.
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Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta reglemente för socialnämnden,
att gällande reglemente för socialnämnden KS 2016:626 beslutat KF 2016-11-07 § 218
upphör att gälla 2019-12-01,
att reviderat reglemente för socialnämnden träder i kraft 2019-12-01.
Underlag
1. Gällande reglemente för socialnämnden KS 2016:626 beslutat KF 2016-11-07 § 218,
2. Jämförelsedokument gällande och förslag till reviderat reglemente för socialnämnden,
3. Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden.
4. Socialnämnden 2019-08-27 § 120.
Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (M)
att behålla bereda ärenden tillsammans med vice ordförande och berörda tjänstemän,
att anta reglemente för socialnämnden,
att gällande reglemente för socialnämnden KS 2016:626 beslutat KF 2016-11-07 § 218
upphör att gälla 2019-12-01,
att reviderat reglemente för socialnämnden träder i kraft 2019-12-01.
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§ 350
Tidsplan för kompetensförsörjning samt redovisning av förvaltningarnas handlingsplaner
Dnr KS/2017:2507
Kommunstyrelsen beslutar
att tidigare Riktlinjer för kompetens och personalförsörjning KS 2012:32/020 upphör att
gälla,
att anta den tidsatta aktivitetsplanen med tillhörande ekonomiska kostnader.
Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSau) sammanträde 190506 beslutade KSau att
anta plan för strategisk kompetensförsörjning 2019-2022,
att anta de förslag på aktiviteter som redovisats i aktivitetsplanen,
att bjuda in personalhandläggare för respektive förvaltning att redovisa hur de arbetar med
kompetensförsörjning till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 26 augusti 2019,
att tidplan för utredningen utifrån aktivitetsplan redovisas på kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde 26 augusti 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-26 att bjuda in personalhandläggare
för respektive förvaltning till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 7 oktober, för
redovisning av förvaltningarnas handlingsplaner.
Ekonomiska konsekvenser
Förenat med aktiviteterna i den övergripande handlingsplanen finns ekonomiska kostnader.
Konsekvenser för barn och unga
Inget som varit aktuellt att ta i beaktande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att tidigare Riktlinjer för kompetens och personalförsörjning KS 2012:32/020 upphör att
gälla,
att anta den tidsatta aktivitetsplanen med tillhörande ekonomiska kostnader.
Underlag
1. Övergripande aktivitetsplan.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26 § 129.
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Yrkande
Maria Åhlén (S) yrkar med instämmande av Kjell Hansson (M)
att tidigare Riktlinjer för kompetens och personalförsörjning KS 2012:32/020 upphör att
gälla,
att anta den tidsatta aktivitetsplanen med tillhörande ekonomiska kostnader.
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