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§1

Information

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
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att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Delgivningar
Se bilaga 1, redovisas i mapp (flik 1) på sammanträdet.

Anmälningar
•  Se bilaga 2,  redovisas i mapp  (flik 2)  på sammanträdet.

Kurser och konferenser
Föreligger inga erbjudanden.

0
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KS/2007:545

§2

Re erin av förvaltnin schef inom socialförvaltnin en

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att Marianne Jonsson förordnas som förvaltningschef för socialförvaltningen i tre år från
den 12 februari 2008 till och med 28 februari 2011 med möjlighet till förlängning.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

0

0

0

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 3, 2008-01-28.

Utdragsbestyrkande
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KS/2008:44

§3

Utbildnin  sins ektion i vuxenutbildnin en

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

0

0

att utvecklingsenheten får i uppdrag att komma med en åtgärdsplan på de brister som
har uppdagats i rapporten.

Bakgrund
Skolverket har granskat verksamheten och besökt vuxenutbildningen den 3 oktober
2007.

Inspektionen riktas mot tre huvudområden: Kunskaper, normer och värden samt ledning
och kvalitetsarbete. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyl-
ler statens krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar för det offent-
liga skolväsendet. Information om inspektionen finns i separata material och på Skol-
verkets webbsida (www.skolverket.se Inspektion).

Huvudmannen har ansvar för att de brister som inspektörerna lyfter fram i helhetsbe-
dömningen åtgärdas. Åtgärderna ska redovisas till Skolverket vilket framgår av Skol-
verkets beslut. Skolverket följer också upp effekterna av inspektionen vid nästkomman-
de inspektion.

0

9

Förslag till beslut
Att utvecklingsenheten får i uppdrag att komma med en åtgärdsplan på de brister som
har uppdagats i rapporten.

Beslutsunderlag
Skolverkets rapport, 2008-01-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 4, 2008-01-28.

Yrkande
Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) i enlighet med
förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner
finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings
m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande
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KS/2008:63

§4

Utbildnin  sins ektion

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsen informeras om den åtgärdsplan på de brister och förbättringsinsat-
ser som barn- utbildning- och kulturnämnden har beslutat med anledning av skolverkets
utbildningsinspektion.

is

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen

att kommunstyrelsen informeras om den åtgärdsplan på de brister och förbättringsinsat-
ser som barn- utbildning- och kulturnämnden har beslutat med anledning av skolverkets
utbildningsinspektion.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 5, 2008-01-28.

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

0
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Propositionsordning
Ordförande ställer Stig Erikssons m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner fin-
ner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Stig Erikssons m.fl.
förslag.

Utdragsbestyrkande
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KS/2007:666

§5

Ansökan om verksamhetsbidra från Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2008

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

I*

0

att Gällivare kommun lämnar 6.500 kronor i bidrag för år 2008 till
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten,  samt att medel anvisas från verksamhet  312 "Till
kommunstyrelsens förfogande".

Bakgrund
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten förvarar arkivhandlingar för folkrörelser och före-
ningar i Norrbotten. De förvarar handlingar för ca 230 föreningar från Gällivare. Nu
ansöker arkivet om verksamhetsbidrag motsvarande ungefär en krona per invånare, vil-
ket för Gällivare kommuns del motsvarar 19.000 kronor. Gällivare kommun har lämnat
bidrag till Folkrörelsernas arkiv sedan år 1999, då uppgick bidragssumman till 13.000
kronor. Från år 2000 har kommunen lämnat bidrag med 6.500 kronor/år.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att Gällivare kommun lämnar 6.500 kronor i bidrag för år 2008 till
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten,  samt att medel anvisas från verksamhet  312 "Till
kommunstyrelsens förfogande".

0

9

Beslutsunderlag
Folkrörelsernas arkivs ansökan 2007-11-12.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 6, 2008-01-28.

Utdragsbestyrkande
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KS/2007:568

§6

Ansökan om minoritetss råksmedel för samisk barnomsor

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

i

i

att avslå anhållan i enlighet med barn- utbildning och kulturnämndens beslut.

Bakgrund
Barn- utbildning- och kulturnämnden har den 18 december 2008 § 218, beslutat att före-
slå kommunstyrelsen att avslå anhållan från Sameskolstyrelsen avseende bidrag till sa-
misk förskola och fritidshem. Detta med anledning av att Gällivare kommuns avtal med
Sameskolstyrelsen avseende barnomsorg ger täckning för de kostnader som Sameskol-
styrelsen uppger i nämnda anhållan.

Minoritetsspråkshandläggaren ställer sig bakom yttrandet från barn- utbildning- och
kulturnämnden då minoritetsspråkslagen inte stödjer dubbla anslag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att avslå anhållan i enlighet med barn- utbildning och kulturnämndens beslut.

r

Beslutsunderlag
Ansökan från Sameskolstyrelsen.
Barn- Utbildning- och Kulturnämndens protokoll § 215, 07-12-18.
Yttrande från Minoritetsspråkshandläggaren.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 8, 2008-01-28.

Utdragsbestyrkande
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KS/2007:675

§7

Utvärderin av kommunfullmäkti e anta en handika olitiskt handlin s ro ram
2004 - 2007

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna utvärdering av handikappolitiska programmet  2004-2007

att ta i beaktande det som inte genomförts vid utarbetande vid nytt handikappolitiskt
program.

att i början av 2008 bilda en grupp, bestående av en ordinarie och en ersättare från de
olika nämnderna samt tjänsteman från varje förvaltning, för att tillsammans med handi-
kappkonsulenten utarbeta ett handikappolitiskt program för 2009 - 2012, gruppen rap-
porterar kontinuerligt till kommunstyrelsen,

att handikapprådet/handikappföreningarna, KPR och Ungdomsrådet är ett remissorgan i
detta arbete,

att det utarbetade handikappolitiska programmet presenteras till kommunstyrelsen no-
vember 2008,

att beslutet delges kommunfullmäktige,

att Birgitta Larsson (s) representerar kommunstyrelsen, ersättare är Wania Lindberg (s).

Reservation
Reservation mot beslut anförs av Margareta Henricsson (ns) och Tommy Krigsman (ns)
till förmån för lagt förslag från Margareta Henricsson.

Bakgrund
Under de tre år som gått har handikappkonsulenttjänsten varit obemannad under lång tid
vilket inneburit att uppföljningen har legat efter. Under 2007 har förvaltningarna försökt
att uppfylla de åtgärder som finns i det handikapp politiska programmet med inte lyck-
ats helt.

I Utdragsbestyrkande
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Det finns vissa åtgärder som inte går att uppfylla, åtgärd 10, då Gällivare Magasin är
nerlagd. I vissa åtgärder framgår att åtgärderna ska göras i samarbete med Landstinget
och med Köpmännen. Detta finns inte sanktionerat och frågan måste tas upp av varje
förvaltning med respektive huvudman.

Att man även under 2008 fortsätter att arbeta med planen 2004 - 2007 och under 2008
försöka uppfylla de mål som finns till 100 %.

0

0

Med tanke på att Sverige ska vara handikappanpassat/tillgängligt för alla, år 2010, utar-
beta en ny handlingsplan, med start i början av 2008 i samarbete med politiker och
tjänstemän från kommunens nämnder och förvaltningar samt handikappråd och handi-
kappföreningar, att gälla 2009 - 2011.

Förslag till beslut
att under 2008 arbeta för att uppfylla de mål som finns i det Handikappolitiska pro-
grammet, 2004 - 2007,

att i början av 2008 bilda en grupp,  bestående av politiker från de olika nämnderna samt
tjänstemän inom kommunens förvaltningar,  för att tillsammans med handikappkonsu-
lenten utarbeta ett handikappolitiskt program  för 2009 - 2012,
att handikapprådet/handikappföreningarna är ett remissorgan i detta arbete,

att det utarbetade handikappolitiska programmet presenteras till kommun styrelsen no-
vember 2008.

0

9

Beslutsunderlag
Handikappolitiskt program 2004-2007.
Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2007-11-26.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 11, 2008-01-28.

Yrkande
Margareta Henricsson (ris) yrkar
att uppföljningen av handikappolitiska programmet 2004-2007 skall redovisas i enlighet
med det förslag som fastställts av kommunstyrelsen fattat 2004-04-05 § 74,

att 2008 bilda en grupp, bestående av en ordinarie och en ersättare från de olika nämn-
derna samt en tjänsteman från varje förvaltning, för att tillsammans med handikappkon-
sulenten utarbeta ett handikappolitiskt program  för 2009 - 2012,

att handikapprådet/handikappföreningarna, KPR och fackliga organisationer är ett re-
missorgan i detta arbete,

I Utdragsbestyrkande
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att det utarbetade handikappolitiska programmet presenteras till kommunstyrelsens
sammanträde november 2008,

att beslutet delges kommunfullmäktige.

Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m) och Jeanette Wäpp-
ling (v)
att godkänna utvärdering av handikappolitiska programmet 2004-2007,

0

0

att ta i beaktande det som inte genomförts vid utarbetande vid nytt handikappolitiskt
program,

att i början av 2008 bilda en grupp, bestående av en ordinarie och en ersättare från de
olika nämnderna samt en tjänsteman från varje förvaltning, för att tillsammans med
handikappkonsulenten utarbeta ett handikappolitiskt program för 2009 - 2012, gruppen
rapporterar kontinuerligt till kommunstyrelsen,

att handikapprådet/handikappföreningarna, KPR och Ungdomsrådet är remissorgan i
detta arbete,

att det utarbetade handikappolitiska programmet presenteras till kommunstyrelsen no-
vember 2008,

att beslutet delges kommunfullmäktige,

att Birgitta Larsson (s) representerar kommunstyrelsen, ersättare är Wania Lindberg (s).

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

0

Utdragsbestyrkande
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KS/2008:80

§8

Samordnin av alkohol- och dro föreb ande arbete

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

0

0

att Peter Larsgren övertar projekt Förebyggande insatser inom alkohol- och narkotika-
området,

att därmed avsluta projekt Handlingsplan för samordning av kommunens ungdomsarbe-
te enligt upprättat beslut av kommunstyrelsen 2006-06-07 § 156.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 12, 2008-01-28.

0

0

I Utdragsbestyrkande
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KS/2007:429

§9

Utvecklin smedel till föreb ande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

0

0

att godkänna "Rapport och budget för "Förebyggande insatser inom alkohol- och narko-
tikaområdet 2007-2008 " daterad 20 november 2007 för de av länsstyrelsen beviljade
utvecklingsmedel, konto 15501, drogsamordning 260, drogprojekt 282 samt,

att bevilja 20.000 kr för insatsen "Ledarskap i Klassrummet "från de av länsstyrelsen
beviljade utvecklingsmedel , konto 15501, drogsamordning 260, drogprojekt 282.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslöt den 10 september 2007, § 224, att söka 450.000 kr från läns-
styrelsen, uppdelat i utvecklingsmedel/insatser 300.000 kr och utvecklingsme-
del/samordnartjänst 150.000 kr. Länsstyrelsen beviljade den 2 oktober 2007 Gällivare
kommun 300.000 totalt.

•

b

Under 2006/2007 har fokus legat på att förankra den av kommunen antagna policyn för
tobak, alkohol och droger, stärka tvärsektoriell samverkan samt att initiera strategiska
förebyggande och hälsofrämjande insatser. Tjänsten som samordnare fortsätter att exi-
stera ytterligare ett år med stöd av länsstyrelsen. Denna utgör en viktig förutsättning för
ett effektivt förebyggande arbete och gör det möjligt att fördjupa redan inledda insatser
samt initiera nya verkningsfulla insatser. Ett flertal av de redan inledda insatserna kom-
mer att fortsätta löpa över flera år såsom ex. föräldrastödsprogrammet Örebros Preven-
tions Program och policyarbetet inom föreningslivet liksom samarbetsprojekten "An-
svarsfull Alkoholservering" och "Unga Arbetssökande" samt arbetet inom projektet
"Skolan förebygger".

Mot bakgrund av riktlinjerna från länsstyrelsen och kommunens policy kommer följan-
de skyddsområden och insatser att vara prioriterade under året:

• Familj - Förälder. Insatser för förbättrad kommunikationen mellan vuxna och
barn/unga.

• Skola - Barn och Unga. Insatser för att bl.a. stärka ledarskapet i klassrummet, en effek-
tiv elevvård, en förbättrad skolmiljö och fritid samt en stärkt föräldraroll.

--'
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• Fritid - Föreningsliv. Insatser för att stödja föreningars framtagande av policys, bred-
dade fritidsaktiviteter, delaktighet i föreningsmässa.

• Samhället - Näringsidkare. Insatser för ökade sysselsättningsmöjligheter för unga som
står utanför arbetsmarknaden, för en ansvarsfull alkoholservering och narkotikafria kro-
gar samt för att begränsa ungas tillgänglighet av alkohol (antilangningsaktion).

0

0

• Samverkan. Insatser som initieras och genomförs av existerande samverkansorgan bör
också kunna stödjas. Exempelvis Samverkansgruppen för barn och unga (tjänstemän
från bl.a. skola, polis, socialtjänst, fritidsledning, landsting), Sysselsättningsgruppen
(chef för arbetsförmedling, försäkringskassa och kommunens bistånds- och försörj-
ningsenheter). Samma krav som för övriga insatser kommer att gälla, d.v.s. att insatser-
na sker inom ramen för länsstyrelsens riktlinjer för bidragsmedlen och kommunens po-
licy.

• Övrigt. Insatser för att förbättra kompetensen kring det lokala alkohol- och drogpoli-
tiska arbetet planeras genom bl.a. att utvärdera arbetet och genomföra utbildningsinsat-
ser.

Samordnaren fortsätter att ha det övergripande ansvaret för det alkohol och drogpolitis-
ka arbetet och för koordineringen och genomförandet av insatserna. Insatserna kommer
att ta utgångspunkt från länsstyrelsens riktlinjer och kommunens policy. Den alkohol-
och drogpolitiska samordnaren bereder ansökningar från ex. samverkansorgan.

0

0

Samordnarens politiska styrgrupp har givit samordnaren i uppdrag att fatta beslut om
hur medlen skall användas med löpande avrapportering på styrgruppsmötena. Den alko-
hol- och drogpolitiska samordnaren har sammanställt "Rapport och budget för "Före-
byggande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet 2007-2008 " daterad den 20
november 2007. Styrgruppen har behandlat och godkänt rapporten och budgeten med
tillägget att 20.000 kr beviljas avsättas för insatsen "Ledarskap i Klassrummet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att godkänna "Rapport och budget för "Förebyggande insatser inom alkohol- och narko-
tikaområdet 2007-2008 " daterad 20 november 2007 för de av länsstyrelsen beviljade
utvecklingsmedel, konto 15501, drogsamordning 260, drogprojekt 282 samt,

att bevilja 20.000 kr för insatsen "Ledarskap i Klassrummet "från de av länsstyrelsen
beviljade utvecklingsmedel, konto 15501, drogsamordning 260, drogprojekt 282.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2007-12-03.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 13, 2008-01-28.

0

0

Utdragsbestyrkande
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KS/2008:28

§ 10

Ansökan till Länsst relsen om utvecklin smedel till föreb ande insatser inom
alkohol- och narkotikaområdet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

0

0

att godta "Rapport och redovisning av medel för "Förebyggande utvecklingsinsatser
inom alkohol- och narkotikaområdet " september 2006 - augusti 2007" daterad den 20
november 2007,

att föreslå länsstyrelsen att överföra kvarvarande 26.000 kr till år 3 beviljat bidrag för
"Förebyggande utvecklingssatser inom alkohol - och narkotikaområdet " 2007/2008.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslöt den 7 juni 2006, § 157, att söka utvecklingsmedel från Läns-
styrelsen om 200.000 kr enligt ansökan från den alkohol- och drogpolitiska samordna-
ren. Länsstyrelsen beviljade den 4 september 2006 Gällivare kommun medel enligt an-
sökan. I ansökan föreslås Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om medel medan den
alkohol- och drogpolitiska samordnaren ansvarar för den övergripande samordningen
och beredningen av ansökningar. De skyddsområden och insatser som aviserades som
högt prioriterade i ansökan var följande:

0

1. Familjen - föräldrastödsutbildning

2. Kamrater -fritidsledning, socialt och emotionellt lärande.

3. Skolan - kompetensutveckling för lärare

4. Närmiljön -aktivitetslokaler

5. Samhället - sysselsättning för missbrukare i rehabilitering inkl. pedagogisk ut-
bildning för potentiella arbetsplatser. Samverkansinsatser. Etablering av krislinje
- telefonrådgivning

6. Övrigt - Alkohol-  och Drogvaneundersökning  med stöd av CAN.

I beslutet från länsstyrelsen framgår att återrapportering och redovisning av hur bevilja-
de medel använts skall inlämnas till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att pro-
jektet avslutats. Den alkohol- och drogpolitiska samordnaren har sammanställt detta i

Utdragsbestyrkande
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"Rapport och redovisning av medel för "Förebyggande utvecklingsinsatser inom alko-
hol- och narkotikaområdet" september 2006 - augusti 2007" daterad den 20 november
2007. Styrgruppen har behandlat och godkänt rapporten och redovisningen inkl. försla-
get att föreslå länsstyrelsen att överföra kvarvarande 26.000 kr till förebyggande utveck-
lingsinsatser perioden 2007/2008.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

0

0

att godta "Rapport och redovisning av medel för "Förebyggande utvecklingsinsatser
inom alkohol- och narkotikaområdet " september 2006 - augusti 2007" daterad den 20
november 2007,

att föreslå länsstyrelsen att överföra kvarvarande 26.000 kr till år 3 beviljat bidrag för
"Förebyggande utvecklingssatser inom alkohol - och narkotikaområdet " 2007/2008.

Beslutsunderlag
Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2007-12-03.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 14, 2008-01-28.

0

0

Utdragsbestyrkande
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KS/2008:26

§ii
Försäl'nin av bostadstomter

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

0
att Sparken 10 försäljs till Ronny Ärlebrand och Camilla Martinsson för en köpeskilling
av 142.000 kronor,

att Gällivare 12:504 försäljs till Peter Ejerlund och Ann-Charlotte Fjord Ejerlund för en
köpeskilling av 150.800 kronor,

att Gällivare 12:506 försäljs till Henrik Söderfjell och Terese Olofsson för en köpeskil-
ling av 148.150 kronor,

att Gällivare 12:510 försäljs till Håkan Sundström för en köpeskilling av 146.500 kro-
nor,

att Gällivare 12:507 försäljs till Per Jänkänpää och Pia Möttönen för en köpeskilling av
149.800 kronor.

Bakgrund
Miljö- och byggkontoret har enligt turordning i tomtkön erbjudit bostadstomter till för-
säljning dels 18 st tomter på Apelbacka samt 9 st resttomter som ligger utspridda och
som tidigare inte har blivit försålda.

• Kommunstyrelsen har den 8 oktober 2007 § 250 beslutat om försäljning av 11 st tomter.
Erbjudande har efter detta beslut gått ut i tomtkön. Nedanstående personer har anmält
att de vill köpa en tomt. Efter dessa försäljningar återstår några sökanden i tomtkön som
nyligen anmält sig och ännu inte fatt något erbjudande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att Sparken 10 försäljs till Ronny Ärlebrand och Camilla Martinsson för en köpeskilling
av 142.000 kronor,

att Gällivare 12:504 försäljs till Peter Ejerlund och Ann-Charlotte Fjord Ejerlund för en
köpeskilling av 150.800 kronor,

25- Utdragsbestyrkande
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att Gällivare 12:506 försäljs till Henrik Söderfjell och Terese Olofsson för en köpeskil-
ling av 148.150 kronor,

att Gällivare 12:510 försäljs till Håkan Sundström för en köpeskilling av 146.500 kro-
nor,

att Gällivare 12:507 försäljs till Per Jänkänpää och Pia Möttönen för en köpeskilling av
149.800 kronor.

0

0

•

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 15, 2008-01-28.

Utdragsbestyrkande
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KS/2007:698

§ 12

B e av tomter d A elbacka

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att tomten Gällivare 12:513 försäljs till Britt-Marie Persson för en köpeskilling av
150.100 kronor,

att tomten Gällivare 12:514 försäljs till Henrik och Sara Fagerlönn för en köpeskilling
av 150.800 kronor,

att tomterna Gällivare 12:516 och Gällivare 12:518 erbjuds till intresserade i tomtkön att
försäljas enligt turordning och som inte haft möjlighet att välja dessa tomter p.g.a. att de
redan varit bokade när de fått erbjudande om tomt.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har den 8 oktober 2007 § 250 beslutat att försälja tomten Gällivare
12:513 till Bertil och Barbro Larsson samt tomten Gällivare 12:516 till Britta Larsson.
Dessa har meddelat att de inte vill fullfölja köpen utan återlämnar tomterna till kommu-
nen.

i

0

Kommunstyrelsen beslutade även att försälja tomten Gällivare 12:514 till Britt-Marie
Persson och tornen Gällivare 12:518 till Henrik och Sara Fagerlönn. Dessa har senare
anhållit om att få byta tomter till dem som återlämnats. Henrik och Sara Fagerlönn
p.g.a. att det hus som de valt inte passar in på tomten Gällivare 12:518. Britt-Marie
Persson ville när hon första gången blev erbjuden tomt ha den tomt som Bertil och
Barbro Larsson återlämnat men eftersom hon hade en senare turordning i tomtkön valde
hon Gällivare 12:514. Inga förhinder finns till att byten kan genomföras.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att tomten Gällivare 12:513 försäljs till Britt-Marie Persson för en köpeskilling av
150.100 kronor,

att tomten Gällivare 12:514 försäljs till Henrik och Sara Fagerlönn för en köpeskilling
av 150.800 kronor,

Utdragsbestyrkande
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att tomterna Gällivare 12:516 och Gällivare 12:518 erbjuds till intresserade i tomtkön att
försäljas enligt turordning och som inte haft möjlighet att välja dessa tomter p.g.a. att de
redan varit bokade när de fatt erbjudande om tomt.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 17, 2008-01-28.

0

a

i
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KS/2007:71 0

§ 13

Överenskommelse om motta ande av fl ktin ar och andra sk ddsbehövande

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

40
att den nya överenskommelsen godkänns.

Bakgrund
Gällivare kommun har sedan 2003 ett löpande avtal med Integrationsverket avseende
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.

0
Den 8 mars 2007 fattade regeringen beslut om en ny myndighetsorganisation för flyk-
tingmottagande och nyanländas introduktion. Medan Integrationsverket lades ner fick
länsstyrelserna ett utökat ansvar som samordnare i länen. Bland annat ska länsstyrelser-
na utifrån Migrationsverkets behovsbedömning överlägga med kommunerna om antalet
introduktionsplatser.

Regeringen har även reviderat förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyk-
tingmottagande, samt antagit en ny förordning om extra ersättning till kommunerna
(2007:662). I korthet innebär den nya förordningen att kommunerna har rätt till en extra
ersättning om 10.000 kr för varje person som omfattas av ersättningsförordningen, som
kommunen tar emot under åren 2007, 2008 och 2009. Förutsättningen för detta är att
kommunen under år 2007 undertecknar en treårig överenskommelse med Migrations-
verket avseende mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.

0

•

Den 27 december 2007 undertecknades en ny överenskommelse mellan Gällivare kom-
mun och Migrationsverket. Överenskommelsen togs fram i överläggningar med Läns-
styrelsen i Norrbottens län.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige

att den nya överenskommelsen godkänns.

Beslutsunderlag
Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.
Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2008-01-17.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 21, 2008-01-28.

Utdragsbestyrkande
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KS/2008:38

§ 14

Gällivare kommuns avsiktsförklarin att delta i LEADER-området Från F'ä11 till
Kust/Polaris

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att avsiktsförklaring att delta i LEADER "Från Fjäll till Kust/ Polaris" lämnas enligt
förslag,

i
att utse Birgitta Larsson (s) till ordinarie representant i Interrimstyrelsen och Stig Eriks-
son (v) till ersättare i Interrimstyrelsen.

Bakgrund
I det nya Landsbygdsprogrammet för EU-s programperiod 2007-2013 har Sverige be-
slutat att LEADER ska användas som metod i landsbygdsutvecklingen. Totalt omfattar
LEADER- programmet för Norrbotten ca 29 milj kr i offentlig finansiering (stat, kom-
mun och EU). LEADER innebär i korthet att inom ett geografiskt område utses en Lo-
kal AktionsGrupp, bestående av representanter för det offentliga, det ideella och det
privata näringslivet. LAG- gruppen förfogar över tilldelade medel samt fördelar dessa i
lokala landsbygdsprojekt utifrån en antagen utvecklingsplan.

Under 2007 har ett intensivt arbete bedrivits i Norrbotten för att bilda LEADER- områ-
den. För Gällivares del har kommunen genom Utvecklingsenheten, och Gellivare
Landsbygdsråd, arbetat tillsammans med Kalix, Överkalix, Jokkmokk och Kiruna
kommuner samt deras landsbygdsorganisationer och näringsliv för bildandet av området
Från Fjäll till Kust/ Polaris.

0

Nu inleds beslutsfasen av processen. Första steget är att området ansöker hos länsstyrel-
sen i Norrbotten om att få bildas och att (örstudie till utvecklingsplan godkänd. Denna
ansökan ska vara inlämnad den 29 januari. Till den ansökan ska medfölja en avsiktsför-
klaring från kommunerna att dessa deltar. Under förutsättning att länsstyrelsen godkän-
ner ansökan kommer ytterligare kommunala beslut att erfordras kring LAG-grupp, re-
presentation, godkännande av planer samt finansiering.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att avsiktsförklaring att delta i LEADER "Från Fjäll till Kust/ Polaris " lämnas enligt
förslag,

I Utdragsbestyrkande
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att utse Birgitta Larsson (s) till ordinarie representant i Interrimstyrelsen och Stig Eriks-
son (v) till ersättare i Interrimstyrelsen.

Beslutsunderlag
Utvecklingsenhetens skrivelse 2008-01-17.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 22, 2008-01-28.

0

0

0
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§
De kommunala råden

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att uppmana nämnderna att valda representanter  fullföljer  sina uppdrag i de kommunala
råden,

att det av verksamhetsrapporten framgår närvaron för de förtroendevalda kommunala
representanterna,

att en stående punkt läggs in på kommunstyrelsens dagordning där de valda representan-
terna har möjlighet att kort informera kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att uppmana nämnderna att valda representanter  fullföljer  sina uppdrag i de kommunala
råden,

att det av verksamhetsrapporten framgår närvaron för de förtroendevalda kommunala
representanterna,

0

att en stående punkt läggs in på kommunstyrelsens dagordning där de valda representan-
terna har möjlighet att kort informera kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 26, 2008-01-28.

40 Yrkande
Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m) och Wania Lind-
berg (s) i enlighet med förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner
finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings
m.fl. förslag.

7-
Utdragsbestyrkande
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KS/2008:106

§ 16
Dele ation för u rättande av avbetalnin s lan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s) far delegation att upprätta en

9 avbetalningsplan  med Nordic Airways.

0

0

0
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KS/2008:65

§ 17

Bor erli vi selförättare

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

0
att nominera Inger Junkka till borgerlig vigselförättare.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

• att nominera Inger Junkka till borgerlig vigselförättare.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 27, 2008-01-28.

9

0

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Pro'ekt balanserad st min och verksamhetsutvecklin

Beslut
att anta balanserad styrning som styrmodell för Gällivare kommun,

41
att anta det strategiska övergripande styrkortet,

att anta förslag på förskjuten budgetprocess, förslag på ny sammanträdesplan för 2008,
för att kunna genomföra arbetet med balanserade styrkort,

0 att uppdra till samtliga nämnder att arbeta i enlighet med antagen styrmodell med
styrkort som verktyg.

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

Bakgrund
I avsaknad av eller brist på en struktur i mål, uppföljning och förbättringsarbete i kom-
munen så har ett uppdrag utgått som innehåller förslag på styrning av Gällivare kom-
mun. Detta i syfte att få till en tydlig politiskt styrning, att få en organisation som har en
röd tråd som löper genom alla nivåer, att uppföljning och förbättringsarbete kommer
igång på ett systematiskt sätt och lika för alla.

9

I denna utredning presenteras förslag på en styrmodell, dessutom så presentera ett för-
slag på innehåll i det strategiska styrkortet som kommunfullmäktig skall godkänna.

För att kunna genomföra styrmodellen så presenteras också ett förslag på en framskjuten
budgetprocess som är en förutsättning för fortsatt arbete.

0 En kommunal styrgrupp bestående av tjänstemän och politiker är utsedd för projekt
KF:s kvalitetsredovisning. Under arbetets gång så har styrgruppen för KF:s kvalitetsre-
dovisning tillsammans med ledningsgruppen insett behovet av att kommunen bör skapa
en fungerande styrmodell som implementeras ner till alla nämnder, förvaltningar och
verksamheter.

Därigenom skapar vi ett system för förbättring av kvaliteten i våra tjänster, vi skapar en
röd tråd med gemensamma, övergripande mål som genomsyrar alla förvaltningar och
verksamheter och vi skapar ett verksamhetssystem för utvärdering och uppföljning som
alla systematiskt arbetas med. Således fick utredare i uppdrag av ledningsgrupp och

Utdragsbestyrkande
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styrgruppen för KF:s kvalitetsredovisning under hösten 2007 att föreslå en styrmodell
för Gällivare kommun där kvalitetsarbetet ingår som skulle vara en fortsättning på pro-
jektet KF:s kvalitetsredovisning.

Förslag till beslut
Att anta balanserad styrning som styrmodell för Gällivare kommun.

Att anta det strategiska övergripande styrkortet.

Att anta förslag på förskjuten  budgetprocess , förslag  på ny sammanträdesplan  för 2008,
för att kunna genomföra arbetet med  balanserade  styrkort.

0

Att uppdra till samtliga nämnder att arbeta i enlighet med antagen styrmodell med
styrkort som verktyget.

Beslutsunderlag
Förslag på styrmodell Balanserad styrning för Gällivare kommun.

Yrkande
Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Börje Johansson (s), Stig Eriksson
(v), Birgitta Larsson (s) och Roland Axelsson (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.

Lars Alriksson (m) yrkar avslag till förslag till beslut och att fram till budgetprocessen
2010 skall ha infört en styr- och uppföljningsmodell.

0

Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till be-
slut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i
enlighet med Jeanette Wäpplings m.fl. förslag.

I Utdragsbestyrkande
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§ 19
B e av ledamot och ersättare i Personalutskottet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

0

00

att bevilja Katinka Sundqvist-Apelqvist (v) begärt entledigande som ordinarie ledamot i
kommunstyrelsens personalutskott

att Stig Eriksson (v) väljs till ordinarie ledamot i kommunstyrelsens personalutskott

att Margareta Henricsson (ns) väljs som personlig ersättare för Stig Eriksson (v)

att Katinka Sundqvist-Apelqvist (v) väljs som personlig ersättare för Jeanette Wäppling
(v)

Bakgrund
Katinka Sundqvist-Apelqvist (v) har begärt entledigande som ordinarie ledamot i kom-
munstyrelsens personalutskott.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 29, 2008-01-28.

0

I Utdragsbestyrkande
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KS/2007:573

§ 20
Motion av Bror Wennström sk och Fredrik Olofsson sk an . kollektiv
busstrafik å landsb den

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

is att motionen hänskjuts till budgetberedningen för handläggning.

Bakgrund
I motion den 1 oktober 2007 föreslår Bror Wernström (skp) och Fredrik Olofsson (skp)
kommunfullmäktige;

- att införa kollektiv busstrafik på landsbygden till kommunal subventionerat pris i lik-
het med tätorten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige

att motionen hänskjuts till budgetberedningen för handläggning.

0

0

Beslutsunderlag
Motion av Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp).
Kommunfullmäktiges protokoll § 187, 2007-10-01.
Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2007-12-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 24, 2008-01-28.

Yrkande
Wania Lindberg (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v), Tommy Krigsman
(ns) och Birgitta Larsson (s) till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer Wania Lindbergs m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner
finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlig-
het med Wania Lindbergs m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande
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§21

Motion av Cecilia Jönsson m och Bö 'e Frisk - an e en tillverknin av bio as

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att motionen avslås ,  då egen utvinning av egen biogas  för Gällivare  kommun inte är
ekonomiskt  motiverat.

0

Bakgrund
I motion den 2 oktober 2006 föreslår Cecilia Jönsson (mp) och Börje Frisk (-) kommun-
fullmäktige:

- Att kommunen startar egen tillverkning av biogas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige

att motionen avslås, då egen utvinning av egen biogas för Gällivare kommun inte är
ekonomiskt motiverat.

40

i

Beslutsunderlag
Motion av Cecilia Jönsson (mp) och Börje Frisk (-).
Kommunfullmäktiges protokoll § 134, 2006-10-02.
Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2008-01-17.
Kommunstyrelsens arbetsutskottsprotokoll § 25, 2008-01-28.

I Utdragsbestyrkande
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Moderata Samlingspartiet Reservation
2008-02-14

Angående projekt balanserad styrning och
verksamhetsutveckling .

0

i

Undertecknad reserverar sig till förmån för eget lagt förslag.

Undertecknad anser att styrsystemet inte är tillräckligt förankrat i den politiska organisationen
eller inom förvaltningen.

Vidare borde kommunen jämfört olika typer av styrsystem för kunna välja ett som är optimalt
för vår kommun. Vi borde också ha gjort ett studiebesök i en kommun som har tillämpat
styrsystemet 4-5 år för att dra erfarenheter som hade varit till nytta för vår kommun.

Övergripande  målen  i styrsystemet är framtagna i all hast och är ej bedömda ur verksamhets-
eller ekonomiska perspektiv. Vi vet inte ens om de är efterfrågade av medborgarna i vår
kommun.

.
6r.. .. . /'. . ...

Lars Alriksson (m)
Ledamot i kommunstyrelsen


