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Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 204 (255)

2012-06-07

§ 93

Information Vinters ortmetro olen Gällivare

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

KS/2012:18 -101

Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar Tommy Niva, SEGLAB, om projektet Vin-
tersportmetropolen Gällivare.

Tommy Niva informerar om hur säsongen 2011/2012 sett ut för Vintermetropolen
Gällivares arrangemang, bland annat Dundret runt. Utöver själva arrangemangen som
arrangerats har projektgruppen även genomfört profilskapande marknadsåtgärder,
presskonferens med Svenska Skidförbundet, genomfört en förstudie för
Vintersportcentrum samt en del investeringar och dokumentation. I framtiden vill
projektet utveckla Dundret runt veckan samt möjligheten till först på snö.

Informationen pågick kl. 13:00-13:40.

Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 94

Information La land Ai ort

Kommunstyrelsen beslutar

2012-06-07

att med beaktande lägga informationen till handlingama.

Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar förvaltningschefJoakim Svensson och
projektledare Mikael Eliasson om Gällivare Lapland airport.

Informationen pågår kl. 11:00-11:15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 205 (255)

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Bud etu

Kommunstyrelsen beslutar

Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning april 2012.

("6(••• I

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 206 (255)

2012-06-07

att med beaktande lägga informationen till handlingarna,

Utdragsbestyrkande

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

KS/2012:20 -042

att nämnderna redovisar ett åtgärdsprogram för att uppnå en budget i balans under år
2012.

Vid dagens sammanträde informerar Joakim Svensson, förvaltningschef service- och
teknikförvaltningen, Annica Henriksson, förvaltningschef barn-, utbildning- och
kulturförvaltningen och Marie Rydström, ekonom angående budgetuppföljning för april
2012. Närvarande vid ärendet är även Hanna Nedergård - Zetterqvist, ekonom.

Informationen pågår kl. 10:20-10:50.
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§ 96

Kommunst elsens del *vnin ar/anmälnin ar/kurser

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 207 (255)
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Kommunstyrelsen beslutar

att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna.

Delgivningar
1.
Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär;

2012:15 — Budgetförutsättningar för åren 2012-2016
2012:16 — Feriejobb sommaren 2012
2012:17 — Kommuners och landstings ansvar för leksakers säkerhet

KS/2012:19 -101

2. KS 2012:138 100
Kommunfullmäktige har den 10 april 2012 § 31 beslutat att godkänna upprättat förslag
till avtal mellan Gällivare kommun och LKAB samt att uppdra till kommunstyrelsen att
fullborda överlåtelserna i enlighet med punkterna 10:1 och 10:2 i upprättat avtal.

3. KS 2012:183 100
Länsstyrelsen Norrbotten har den 11 april 2012 utfårdat förbud enligt 3 kap 11 §
ordningslagen att vistas inom haveriplats Kebnekaise med omgivning.

4. KS 2012:183 100
Länsstyrelsen Norrbotten har den 13 april 2012 utfärdat förbud enligt 3 kap 11 §
ordningslagen att vistas inom haveriplats Kebnekaise med omgivning.

5. KS 2012:201 104
Kommunstyrelsens ordförande har den 25 april 2012 skickat en skrivelse till
Sverigedemokraterna om att de inte uppfyller kriterierna för att på partistöd för 2012.

6. KS 2012:79 041
Kommunstyrelsens ordförande har den 22 april 2012 yttrat sig ang ansökan om
servicebidrag Määkis Livs, Ullatti.

7. KS 2012:93 142
Länsstyrelsen Norrbotten har den 11 april 2012 beslutat om bidrag ur bygdemedel till
Purnuvaara Fritidsförening med 106 050 kronor.

( 1 Utdragsbestyrkande
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8. KS 2011:202 107
Filmpool Nord har i april 2012 skickat verksamhetsberättelse för 2011.

9. KS 2012:36 164
Kommunstyrelsen ordförande har den 25 april 2012 lämnat ett yttrande om ansökan om
antagning i allmänna hemvärnet 2012 — BAB.

10. KS 2012:261 103
Utvecklingssekreteraren har den 30 april 2012 skickat en skrivelse ang att styrelsen i
stiftelsen för Lule Älvdal beslutat att inte rekvirera årsbidraget från instiftarna.

11. KS 2012:262 103
Utvecklingssekreteraren har den 30 april 2012 skickat en skrivelse ang att styrelsen i
stiftelsen Råne Älvdal rekvirerar av de instiftande kommunerna Luleå, Boden,
Jokkmokk och Gällivare 62 500 kronor.

12. KS 2012:270 530
Länstrafiken Norrbotten har den 7 maj 2012 kommit med en prognos för under-
skottstäckning 2013 som för Gällivare är 3 700 000 kronor.

13. KS 2011:539 114
Regeringen, Justitiedepartementet har den 3 maj 2012 skrivit till Förvaltningsrätten i
Luleå om beslutet att ge Domstolsverket och Förvaltningsrätten i Luleå uppdrag att
bilda migrationsdomstol.

14. KS 2011:539 114
Regeringen, Justitiedepartementet har den 3 maj 2012 skrivit till Domstolsverket i
Jönköping om beslutet att ge Domstolsverket och Förvaltningsrätten i Luleå uppdrag att
bilda migrationsdomstol.

15. KS 2012:41 109
Sametinget har den 8 maj 2012 meddelat att Förvaltningsmyndigheter senast den 15
januari 2013 ska redovisa sin användning av statsbidraget till Samtinget.

16. KS 2012:41 109
Sametinget har den 8 maj 2012 meddelat budgetprognos för statsbidrag till kommuner
ochlandsting.

17. KS 2010:185 212
Kommunstyrelsens ordförande har den 10 april 2012 lämnat yttrande över
utställningshandling: Förslag till landsbygdsutveckling i strandnära lägen, tematisk
tillägg till översiktsplan för Pajala kommun.

1 Utdragsbestyrkande
1



'911:H5

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

18. KS 2012:270 530
Länstrafiken Norrbotten har den 7 maj 2012 beslutat om justering av ägartillskottet år
2011. För Gällivare kommun blir den 430 874 kronor.

19. KS 2012:285 026
Vision, Gällivare har den 10 maj 2012 skickat en skrivelse: Gällivare kommun — en
oattraktiv arbetsgivare?

20. KS 2009:468 011
Länsstyrelsen Norrbotten har den 3 maj 2012 beslutat om delbetalning med 82 360
kronor till EU- projekt Nya Gällivare.

21. KS 2011:687 163
Justitieombudsmannen har den 16 maj 2012 beslutat att vad som framkommit i ärendet
med handläggningen av frågan om det s.k. Fabianhålrummet i LKAB:s gruva i
Malmberget föranleder inga ytterligare åtgärder eller yttranden från JO:S sida.

22.
Justitieombudsmatmen har den 16 maj 2012 beslutat att vad som framkommit i ärendet
med handläggningen av frågan om det s.k. Fabianhålrummet i LKAB:s gruva i
Malmberget föranleder inga ytterligare åtgärder eller yttranden från JO:S sida.

23. KS 2012:291 829
Landsbygdsrådet i Gällivare har den 21 maj 2012 skickat en skrivelse till Länsstyrelsen,
Djurskyddsenheten om att hästhagarna är för små.

24. KS 2012:290 823
Vinterstadens Skoter & Frittidsförening Kiruna har den 15 maj 2012 skickat en
skrivelse till Sveriges Regering om vinterleder i Kiruna & Gällivare kommuner.

25. KS 2012:293 001
Socialnämnden har den 10 maj 2012 § 85 beslutat att socialnämnden får information
från kommunstyrelsen och service- och tekniknämnden avseende tidplan
avveckling/utveckling för forsgårdsområdet till socialnämndens sammanträde den 14
juni 2012.

26. KS 2012:294 013
Socialnämnden har den 10 maj 2012 § 89 beslutat att KPB/Kompassens resultat 2011
delges.

1 Utdragsbestyrkande
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27. KS 2012:295 013
Socialnämnden har den 10 maj 2012 § 97 beslutat att fr o m 1 juli 2012 upphäva
omvårdnadsbehovsbedömning (OBM) som fördelning av budget inom äldreomsorgen.

28. KS 2012:226
Folkhälsorådets protokoll 2012-02-28.

773

29. KS 2012:224 100
Minnesanteckningar från samrådsmöte den 30 mars 2012 mellan Kiruna och Gällivare
kommuner gällande vindkraftprojekt.

30. KS 2012:267 107
Matlaget i Gällivare AB:s protokoll 2012-03-19 från årsstämma.

31. KS 2012:81 107
Lapplandskommunalförbunds direktionsmöte, protokoll 2012-05-03.

32. KS 2012:132
Laponiatjuottjudus partsråd, protokoll 2012-03-27.

265

33. KS 2011:69 107
Inlandskommunerna ekonomisk förenings protokoll 2011-11-24.

34. KS 2012:190 107
Inlandskommunerna ekonomisk förenings protokoll 2012-04-16.

35.
Protokoll har inkommit från:

1. Socialnämnden 2012-04-03.
2. Service- och tekniknämnden 2012-05-08.
- Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden 2012-05-08.
- Miljö- och byggnämnden 2012-05-10.
- Socialnämnden 2012-05-10.

Anmälningar
1. KS 2012:256 050
Kommunstyrelsens ordförande har den 7 maj 2012 jml delegation beslutat att anta
anbudet från Favör Reklambyrå AB gällande marknadsföring, ramavtal. Avtalstid
2012-06-01-2014-05-31, 2 år med möjlighet till förlängning 1 år.

1 Utdragsbestyrkande
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2. KS 2012:129 805
Kommunstyrelsens ordförande har den 9 maj 2012 jml delegation beslutat att bevilja
Visions pensionärssektion 5000 kr i ekonomiskt bidrag till årets värdskap för Region
Norrs pensionärssektioner.

3. KS 2012:275 050
Upphandlingsansvarig har den 7 maj 2012 fattat ett tilldelningsbeslut med utgångspunkt
från Kammarkollegiets utvärderingsrapport gällande ramavtalsupphandlingen Servrar,
lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012.

4. KS 2012:277
Upphandlingsansvarig har den 23 april 2012 fattat ett tilldelningsbeslut med
utgångspunkt från Kammarkollegiets utvärderingsrapport avseende
ramavtalsupphandlingen Klient 2012 område 6, med diarienummer 96-114-2011.

Kurser
Föreligger inga kurser.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 211 (255)
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§ 97

Information till kommunst elsen an ående Malmber et

Kommunstyrelsen beslutar

2012-06-07

att med beaktande lägga informationen till handlingama,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 212 (255)

KS/2012:21 -101

att ge kommunchefen i uppdrag att påbörja utannonseringen av
tjänstemannatillsättningen inom organisationen kopplat till samhällsomvandlingen.

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

Kommunchef Lennart Johansson informerar i ärendet.

1 Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 213 (255)

2012-06-07

§ 98

Information till kommunst elsen an ående "N a Gällivare"

1 - 1 , 1 1 Utdragsbestyrkande
1 1 1 1

KS/2012:22 -101

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp
information angående "Nya Gällivare". Vi dagens sammanträde föreligger ingen
information.
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§ 99

Information till kommunst elsen från de kommunala råden

Kommunstyrelsen beslutar

2012-06-07

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

I
I I

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 214 (255)

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

Birgitta Larsson (s) informerar att Folkhälsorådet har haft ett sammanträde där
exploateringsingejör Christina Eneris informerade om projektet Nya Gällivare.

1 Utdragsbestyrkande
1
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§ 100

Försärnin av tomt å Söderber skullar

Kommunstyrelsen beslutar

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

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

(

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 215 (255)

2012-06-07

Utdragsbestyrkande

KS/2012:306 -253

att Hematiten 10 försäljs till Jean-Pierre Ndayizigamiye och Marie-Claire Kanyange för
en köpeskilling av 184 710 kronor

att i övrigt gäller att köparen inte utan säljarens medgivande får överlåta fastigheten
innan byggnadsskyldigheten är fullgjord. Denna anses fullgjord när bostadshuset är
fårdigt för inflyttning

att om köparen inte inom 3 år från tillträdesdagen fullgjort byggnadsskyldigheten, eller
om köparen innan denna fullgjorts, utan säljarens medgivande överlåter fastigheten har
säljaren rätt till ett vite av 100 000 kronor.

Bakgrund
Försäljning av tomterna på Söderbergskulle pågår. Intresseanmälan har inkommit och
fördelning har skett i enlighet med turordning i tomtkön.

Förslag till köpekontrakt har skickats ut. Undertecknat köpekontrakt har inkommit.
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Förslag till beslut
att Hematiten 10 försäljs till Jean-Pierre Ndayizigamiye och Marie-Claire Kanyange för
en köpeskilling av  184 710 kronor

att i övrigt gäller att köparen inte utan säljarens medgivande får överlåta fastigheten
innan byggnadsskyldigheten är fullgjord. Denna anses fullgjord när bostadshuset är
fårdigt för inflyttning

att om köparen inte inom 3 år från tillträdesdagen fullgjort byggnadsskyldigheten, eller
om köparen innan denna fullgjorts, utan säljarens medgivande överlåter fastigheten har
säljaren rätt till ett vite av 100 000 kronor.

Beslutsunderlag
1. Köpekontrakt

(

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  216 (255)

2012-06-07

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 101

Löneövers 2012

Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 217 (255)

2012-06-07

KS/2011:602 -020

att löneökningsutrymmet för samtliga arbetstagarorganisationer ska ha följsamhet med
de
centrala avtalen. Det totala löneökningsutrymmet beräknas till högst 3 %.

att personalenheten får i uppdrag att behandla lärarfacken i särskild ordning om det
centrala avtalet så kräver.

Bakgrund
Löneavtal gällande från den 1 april 2012 är klart för alla arbetstagarorganisationer
förutom för Lärarnas samverkansråd.

Personalenheten har haft överläggningar med arbetstagarorganisationerna. Utifrån
överläggningar med arbetstagarorganisationer, prioriteringar från förvaltningar samt
analys av löner, gör personalenheten bedömningen att det är endast ett fåtal
prioriteringar som bör åtgärdas.

Vid överläggningar med arbetstagarorganisationerna har framkommit att arbetsgivaren
bör utveckla den individuella lönesättningen och öka lönespridningen. Arbetsgivaren
bör också uppmärksamma att personal söker sig till andra arbetsgivare samt att det är
svårt att rekrytera personal till vissa yrken.

Arbetstagarorganisationerna har lämnat in skrivelser med yrkanden. Skrivelserna
biläggs ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunals avtal om 650 kr/medlem innebär för Gällivare kommun ca 3 %
löneökningsutrymme. Kostnad för kommunals löneökning 2012 beräknas till 510
tkr/månad (exkl. PO) under april till december 2012.

Om utrymme för samtliga arbetstagarorganisationer förutom lärarfacken, beräknas till
högst 3 % blir total kostnad för löneökningar för dessa 819 tkr/månad 2012. Det innebär
en total löneökning för samtliga arbetstagarorganisationer exkl. lärarfacken med 7,4 mkr
(exkl PO) april till och med december 2012.

Lönekostnadsökning 2012 för vikarier blir 532 tkr (exkl P0).

I Utdragsbestyrkande
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Personalenheten föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta

att löneökningsutrymmet för samtliga arbetstagarorganisationer ska ha följsamhet med
de
centrala avtalen. Det totala löneökningsutrymmet beräknas till högst 3 %.

att personalenheten får i uppdrag att behandla lärarfacken i särskild ordning om det
centrala avtalet så kräver.

Beslutsunderlag
1. Arbetstagarorganisationernas skrivelser.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 218 (255)

2012-06-07

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Medarbetarundersöknin 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 219 (255)

2012-06-07

Kommunstyrelsen beslutar

att rapporten godkänns i sin helhet,

att anta de nämndsspecifika åtgärdsförslag som redovisas i rapporten.

Bakgrund
Personalenheten har genomfört en medarbetarundersökning under perioden
7-28 november 2011. Syftet är att följa upp politiska mål inom
personalområdet samt följa upp resultatet av medarbetarundersökningen som
genomfördes 2009.

Undersökningen syftar också till att få en bild av hur medarbetarna på
Gällivare kommun upplever sin arbetssituation. Resultatet ska visa en
nulägesbild och fungera som ett verktyg som beskriver förbättringsområden.
Utifrån enkäten kommer varje förvaltning att få i uppdrag att arbeta med de
områden som fått sämre utfall.

I denna rapport redovisas resultatet av svaren från medarbetare inom
kommunledningskontoret. Rapporten visar måluppfyllelse för kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens styrkort i perspektivet medarbetare.

Genom en sammanvägning av resultatet för de olika frågeområdena har
delindex samt ett totalt medarbetarindex tagits fram för Gällivare kommun
samt för varje förvaltning. Index för medarbetarnöjdhet visar det sammanvägda
resultatet i undersökningen. 2011 års index jämförs med resultatet från 2009.

Märit Inga, personalenheten, informerar om de förvaltningsspecifika svaren för
kommunledningskontoret. Informationen pågår k1.15:00- 15:20.

Ekonomiska konsekvenser
Rapporten avslutas med åtgärdsförslag som kan komma att påverka framtida
prioriteringar av resurser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga direkta konsekvenser för barn och ungdomar.

1 Utdragsbestyrkande

1

KS/2012:172 -013



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
att rapporten godkänns i sin helhet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 220 (255)

2012-06-07

att anta de nämndsspecifika åtgärdsförslag som redovisas i rapporten.

Beslutsunderlag
1. Rapport Medarbetarundersökning kommunledningskontoret 2011.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-02 § 58.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 103

Försla å MiFö lan för Gällivare kommun

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera förslag på miljöplan till SOT-, SOC-, BUoK- samt MoB-nämnden för
synpunkter. Planen därefter till KS för beslut.

Bakgrund
Nämnd och utredningsenheten fick i uppdrag att utarbeta ett förslag på en miljöplan för
Gällivare kommun under 2010. Ett gediget arbete med planen genomfördes under året
och förslaget presenterades för kommunledningen. Nya direktiv formulerades och
arbetet fortsatte.

Planen gjordes mindre omfattande är den var från början. Det nya förslaget är upplagt så
att själva åtgärderna som ska genomföras för att nå delmålen i planen läggs in i den
ordinarie verksamhetsplanering som görs. Delmålen i miljöplanen bygger på
fullmäktiges övergripande mål i det strategiska styrkortet så uppföljningen av planen
faller väl in i uppföljningen av styrkorten. Delmålen i miljöplanen ska vara input i
nämndernas och styrelsernas arbete med sina styrkort och verksamhetsplaner.

Ekonomiska konsekvenser
Planen har inga direkta konsekvenser för ekonomin.

Beslutsunderlag
1. Förslag på Miljöplan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 221 (255)

KS/2008:565 -403

Konsekvenser för barn och ungdomar
Planen har inga direkta konsekvenser för bam och unga men om planen antas kan det få
positiva effekter för barn och unga.

Förslag till beslut
Nämnd och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta

att remittera förslag på miljöplan till SOT-, SOC-, BUoK- samt MoB-nämnden för
synpunkter. Planen därefter till KS för beslut.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 222 (255)

2012-06-07

§ 104

Förvärv av del av fasti eten Gällivare 23:5

KS/2012:287 -252

att förvärva ca 3,41 ha av fastigheten Gällivare 23:5 för en köpeskilling av 81 150
kronor i enlighet med översänt förslag till köpekontrakt.

Bakgrund
I samband med utbyggnad av flygfåltet behöver Gällivare kommun förvärva mark av
Svenska Kyrkan från deras fastighet Gällivare 23:5 belägen öster om
detaljplaneområdet. Anledningen till förvärvet är behovet av att anlägga
inflygningssignaler för att förbättra flygsäkerheten.

Det berörda området omfattar ca 3,41 ha av fastigheten Gällivare 23:5. Den föreslagna
köpeskillingen överensstämmer med den prisbild som tillämpats för liknande
markförvärv.

Ekonomiska konsekvenser
Köpeskillingen 81 250 kronor tas från projektkontor 20006 ansvar 15902.

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

Förslag till beslut
att förvärva ca 3,41 ha av fastigheten Gällivare 23:5 för en köpeskilling av 81 150
kronor i enlighet med översänt förslag till köpekontrakt.

Beslutsunderlag
1. Köpeskontrakt.

Utdragsbestyrkande



%
,c5

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 105

Försla från KPR att inrätta en äldrekonsulent

Kommunstyrelsen beslutar

att se över möjligheten att inrätta en äldrekonsulent med inriktning mot upplysning,
rådgivning och stöd till äldre genom att vidareutveckla kommunens anhörigstöd,

att ta fram kostnader för detta,

att behandla frågan inför budget 2013.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 223 (255)

2012-06-07

Reservation
Gun Isaxon (skp) reserverar mot beslutet sig till förmån för eget lagt förslag.

KS/2012:205 -739

Bakgrund
Den 6 maj 2010 inkom pensionärsrådet med en hemställan till kommunstyrelsen om att
Gällivare kommun ska inrätta en tjänst som äldrekonsulent. Ärendet bereddes av
Nämnd- och utredningsenheten (se Ks/2010:297).

Kommunstyrelsen beslutade den 21 november 2011att inte inrätta någon äldrekonsulent
med hänvisning till att: (1)Det finns ingen lagstadgad skyldighet att ha en sådan tjänst;
(2) rådgivning, stöd och service redan föreskrivs av lagstiftning samt (3) äldres
möjligheter till inflytande redan bedöms vara goda.

Den 30 mars 2012 har pensionärsrådet i skrivelse ställd till kommunstyrelsen upprepat
sitt krav. "Beslutet som togs 20111121 har vi tagit del av men vi har inte accepterat det
som ett slutgiltigt ställningstagande från er", skriver man. I skrivelsen anför rådet att:

3. Andra kommuner inrättat sådana tjänster
4. Kommunens anhörigstödjare bekräftar behovet av en sådan tjänst
5. Kommunen har en ökande andel äldre och att äldres behov måste beaktas i all

verksamhet
6. Likställighetsprincipen i kommunallagen bör ställas mot att kommunen redan

har ungdoms-, handikapp- och anhörigkonsulenter.

1 Utdragsbestyrkande
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Beredning
Att andra kommuner valt att inrätta äldrekonsulenttjänster, att kommunens
anhörigstödjare bekräftar behovet samt att äldres behov måste beaktas i all verksamhet
har redan berörts i tidigare beredning (Ks/2010:297). Den fråga som ställs i skrivelsen,
varför Gällivare kommun inte följer likställighetsprincipen i kommunallagen när det
gäller äldrekonsulent, när kommunen har såväl ungdomskonsulent som
handikappkonsulent och anhörigstödjare, kan dock behöva besvaras.

Likställighetsprincipen i kommunallagen säger att "Kommuner och landsting skall
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat"
(Kommunallag (1991:900, 2 kap 2 §, utredarens kursivering). Likställighetsprincipen
förbjuder med andra ord inte kommuner att särbehandla sina kommunmedlemmar. Den
säger att eventuell särbehandling måste ske på obj ektiv grund. Eventuella beslut att
behandla kommunmedlemmar olika ska därför grundas på sakliga överväganden och
rationella hänsyn.

Sakliga överväganden och rationella hänsyn bakom exemplen med ungdomskonsulent
och anhörigstödjare berörs i den tidigare utredningen, genom hänvisning till
kommunallagen, förvaltningslagen, speciallagar och nationell ungdomspolitik. När det
gäller service såväl till äldre som till kommunmedlemmar i övrigt så adresseras detta i
en rad lagar vilka kommunen har att följa. När det gäller inflytande så konstaterar
tidigare utredning att detta gott och väl ryms inom den representativa demokratin, där
Gällivare har en procentuellt sett högre andel folkvalda över 50 år jämfört med
demografin. Därutöver har kommunen inrättat ett pensionärsråd.

Tidigare utredning lämnade tre förslag: (1) Att inte införa någon äldrekonsulent, (2) att
vidareutveckla anhörigstödet eller (3) att vidareutveckla folkhälsostrategens arbete så att
dessa inrymmer en äldrekonsultfunktion. Kommunstyrelsen beslutade den 21 november
2011att inte inrätta någon äldrekonsulent. Nämnd- och utredningsenheten bedömer att
inget nytt framkommit i ärendet som motiverar en ändring av tidigare beslut.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget till beslut medför inga negativa konsekvenser för barn och ungdomar.
Ungdomsrådet har inte yttrat sig i ärendet. Inget medinflytande från barn och ungdomar
har alltså förekommit.

1 -74  1 1 1 Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta

att inte inrätta någon äldrekonsulent.

Beslutsunderlag
1. Pensionärsrådets skrivelse i fulltext.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  225 (255)

Yrkande
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s), Margareta Henricsson
(ns) och Lars Alriksson (m)

att se över möjligheten att inrätta en äldrekonsulent med inriktning mot upplysning,
rådgivning och stöd till äldre genom att vidareutveckla kommunens anhörigstöd,

att ta fram kostnader för detta,

att behandla frågan inför budget  2013.

Gun Isaxon (skp) yrkar

att det inrättas en tjänst som äldrekonsulent.

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

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Kommunförbundet State ' för eSamhället

Kommunstyrelsen beslutar

att anta dokumentet "Strategi för eSamhället" från SKL.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 226 (255)

KS/2011:639 -106

Bakgrund
Sverige kommuner och landsting presenterade i april 2011 en strategi för att stödja
utvecklingen av e-förvaltning inom kommunal sektor. Den 20 oktober 2011 beslutade
Kommunförbundet Norrbotten att anta strategin samt att rekommendera alla kommuner
i länet dels att föra diskussioner om lokalt arbete för att förverkliga intentionerna i
strategin, dels att för sin egen del anta SKL:s strategidokument.

Gällivare kommun har tagit fasta att e-förvaltning är en verksamhetsutvecklingsfråga.
SKL:s strategi kommer därför att kokas ner till en kortare text om e-förvaltning som
infogas i kommunplanen. Detta för att frågan ska bli ett invärde i
verksamhetsplaneringen. Som en grund för detta arbete föreslås kommunen också anta
SKL:s strategi i sin helhet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta dokumentet "Strategi för eSamhället" från SKL.

Beslutsunderlag
1. Protokoll Kommunförbundet Norrbotten den 20 oktober 2011.

Utdragsbestyrkande
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2012-06-07

§ 107

Svar an ående revisoremas Förstudie Samverkansråd - Arbetet entemot
kommunala samverkansråd

Kommunstyrelsen beslutar

KS/2012:197 -007

att konstatera att kommunstyrelsen uppfyller de rekommendationer revisorerna lämnar
angående information från råden,

att översända revisoremas förstudie samverkansråd till samtliga råd som en påminnelse
om att lämna protokoll/minnesanteckningar till kommunstyrelsen,

att kommunstyrelsens ledamöter som finns i de kommunala råden påminns om deras
uppgift om att ta information med sig från rådens möten,

att i övrigt med beaktande lägga revisoremas förstudie samverkansråd till handlingarna,

att beslutet delges revisorerna, kommunfullmäktige samt de kommunala råden.

Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna i Gällivare kommun har granskat om kommunens arbete
gentemot kommunala samverkansråd sker på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen har
genomförts som en förstudie/översiktlig granskning och har syftat till att besvara ett
antal kontrollmål. Revisorernas sammanfattade bedömning är att samverkansrådens
rapportering till ansvariga nämnder varierar och att den intema kontrollen kan stärkas
upp. Vidare rekommenderar revisorema att: "samtliga samverkansråd delger
information till ansvarig nämnd via protokoll/minnesanteckningar eller annan
dokumenterad uppföljning alt. vid en, med lämplig regelbundenhet, återkommande
informationspunkt på nämndsmötena om hur arbetet bedrivs och fortskrider."

Kommunstyrelsens svar på ovanstående är följande:

De kommunala råden inlämnar på regelbunden basis in sina proto-
koll/minnesanteckningar till kommunstyrelsen. Protokollenlminnesanteckningarna
diarieförs och skickas med i kommunstyrelsens kallelser och behandlas under punkten
delgivningar under sammanträden.

1 1
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Kommunstyrelsen har med start 2008-04-14 § 50 beslutat att som stående punkt på
dagordningen ta upp information från de av kommunstyrelsens ledamöter som finns
som representanter i något av de kommunala råd som finns i Gällivare. I övrigt bjuds
representanter för verksamheterna in för uppföljning vid behov.

Med hänvisning till ovanstående är det att anse att revisorernas rekommendationer om
information från råden till kommunstyrelsen är uppfyllda. Kommunstyrelsen kommer
dock att överlämna revisorernas förstudie samverkansråd till samtliga råd som en
påminnelse om att de ska överlämna protokoll/minnesanteckningar till
kommunstyrelsen. En påminnelse till kommunstyrelsens ledamöter som finns i de
kommunala råden om deras uppgift om information kommer också att lämnas.

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

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att konstatera att kommunstyrelsen uppfyller de rekommendationer revisorerna lämnar
angående information från råden,

att översända revisorernas förstudie samverkansråd till samtliga råd som en påminnelse
om att lämna protokoll/minnesanteckningar till kommunstyrelsen,

att kommunstyrelsens ledamöter som finns i de kommunala råden påminns om deras
uppgift om att ta information med sig från rådens möten,

att i övrigt med beaktande lägga revisorernas förstudie samverkansråd till handlingarna,

att beslutet delges revisorerna, kommunfullmäktige samt de kommunala råden.

Beslutsunderlag
1. Förstudie samverkansråd.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-04 § 77.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 108

Gransknin sra ort - St elsens och nämndernas ansvarsutövande

Kommunstyrelsen beslutar

att anta upprättat yttrande,

att beslutet delges revisorerna samt kommunfullmäktige.

Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna i Gällivare kommun har inkommit med revisionsrapport
gällande styrelsens och nämndernas ansvarsutövande under år 2011. Utgångspunkten
för revisorernas årliga ansvarsprövning är nämndernas och styrelsens ansvar att skapa
förutsättningar för en ändamålsenlig och säker verksamhet genom aktiva beslut.
Revisorerna har genomfört granskningen genom att löpande under året följa
nämndernas och styrelsens verksamheter genom bl.a. protokoll och genom granskning
av delårsrapport. De har också träffat styrelsen och nämnderna för frågeställning och
diskussion. I granskningen har revisorerna lämnat ställningstaganden och bedömningar
angående ansvarsutövandet. Förslag till yttrande över revisionsrapporten har upprättats.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser att ta ställning till.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta upprättat yttrande,

att beslutet delges revisorerna samt kommunfullmäktige.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 229 (255)

Beslutsunderlag
1. Revisionsrapport — Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande.
2. Yttrande över granskningsrapport.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-05-04 § 78.

Utdragsbestyrkande
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§ 109

Försök med fl buss

Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 230 (255)

2012-06-07

att under perioden 1 juni till 30 september införa en busslinje till och från Gällivare
Flygplats,

att linjesträckning och hållplatser blir: Centrumhållplatsen- Järnvägsstationen-
O'Learys- Liza Hotell- Flygplatsen och omvänt, samt

att utvärdering sker under november månad.

att överlämna beslut om genomförande av försöket samt frågan om flygbussen som en
permanent del av den lokala kollektivtrafiken inklusive finansiering till
kommunstyrelsen.

KS/2012:148 -531

Reservation
Margareta Henricsson (ns) och Gun Isaxon (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget lagt förslag.

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

Bakgrund
Näringslivsutskottet beslutade att finansiera ett försök med flygbuss mellan Lapland
Airport och Centrum/ Dundret under april månad. Finansieringen uppgick till maximalt
200.000 kr. Nu har försöket genomförts och en utvärdering och förslag till fortsatt
försök har utarbetats av nämnds- och utredningsenheten.

Av utvärderingen framgår att flygbussen genomfört 93 anslutningar och haft totalt 117
passagerare. Fördelningen över dagar och turer framgår av utvärderingen. Kostnaden för
försöket uppgår till 103.223 kr eftersom entreprenören tillgodoräknat sig biljettpriset.

I Utdragsbestyrkande
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Nämnd- och utredningsenheten bedömer att försökstiden varit för kort för att få ändrade
resvanor samt att försöket bör förlängas i syfte att skapa kontinuitet och ett stabilt
resandeunderlag. Mot den bakgrunden föreslås en förlängning under perioden 1 juni- 30
september men med ändrad körväg eftersom Dundret stängs för säsongen. Enheten
bedömer kostnaden till 93.000 kr per månad, totalt 372.000 kr. Försöket sker i så fall i
samma avtalsform som tidigare med 50 kr biljettpris för enkel resa och att intäkterna
tillfaller operatören.

I sin utredning konstaterar Utvecklingsenheten att beslut om fortsatt försöksverksamhet
överlämnas till kommunstyrelsen, men att näringslivsutskottet kan bidra med
finansiering av försöket som ett led i utvecklingen av besöksnäringen.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet berör näringslivsfrämjande medel (bygdemedel och Fond bygdemedel).

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet bedöms innebära positiva konsekvenser för barn och ungdomar eftersom det
rör förbättrad kollektivtrafik.

Förslag till beslut
Näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen

att under perioden 1 juni till 30 september införa en busslinje till och från Gällivare
Flygplats,

att linjesträckning och hållplatser blir: Centrumhållplatsen- Järnvägsstationen-
O'Learys- Liza Hotell- Flygplatsen och omvänt, samt

att utvärdering sker under november månad.

att överlämna beslut om genomförande av försöket samt frågan om flygbussen som en
permanent del av den lokala kollektivtrafiken inklusive finansiering till
kommunstyrelsen.

Näringslivsutskottet beslutar vidare

att finansiering sker genom kvarvarande anslag 96.777 kr i aktivitet 144, objekt 79246
"Försök med flygbuss", samt att resterande finansiering 275.223 sker genom anslag från
Fond bygdemedel, genom bygdemedelsansökan hos länsstyrelsen eller genom anslag
från aktivitet 1409 Nya utvecklingsprojekt.

/
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Beslutsunderlag
1. Utvärdering flygbuss, nämnd- och utredningsenheten.
2. Tjänsteskrivelse Utvecklingsenheten.
3. Utredning Utvecklingsenheten.
4. kommunstyrelsens näringslivsutskotts protokoll 2012-05-22 § 33.

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

Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Gun Isaxon (skp), Stig Eriksson (v) och
Margareta Henricsson (ns) avslag till förslag till beslut.

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

I (•::(<- I
1 Utdragsbestyrkande
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§ 110

Äldreboende i Koskullskulle

Kommunstyrelsen beslutar

att ärendet skall återremitteras för beredning.

Bakgrund
Ulf Normark och BrittMari Sandvärn har den 21 oktober 2011 inlämnat en skrivelse
med en enkätsammanställning till kommunstyrelsen gällande Äldreboende i Ko-
skullskulle.

Skrivelsen har delgetts kommunstyrelsen den 21 november 2011 § 300.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse med enkätsammanställning.

Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar att ärendet återremitteras för beredning.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 233 (255)
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1 Utdragsbestyrkande
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§ 111

Framtida or anisation med anlednin av samhällsomvandlin en

KS/2011:548 -001

Kommunstyrelsen beslutar

att avskaffa kommunstyrelsens näringslivsutskott från och med 2013,

att införa kommunstyrelsens samhällsomvandlingsutskott från och med 2013,

att kommunstyrelsens samhällsomvandlingsutskott ska bestå av 5 ledamöter samt 5
ersättare,

att kommunstyrelsens samhällsomvandlingsutskotts ledamöter väljs från
kommunstyrelsens ledamöter med proportionell valmetod,

att utvärdering görs av förändringen av utskott för kommunstyrelsens efter utgången av
2013,

att anta upprättat förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen,

att kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträder tio gånger per år från och med 2013,

att kommunstyrelsens samhällsomvandlingsutskott sammanträder åtta gånger per år,

att kommunstyrelsens budget för sammanträden omarbetas inför 2013,

att adjungera in Norrbottens sjukvårdspartis och Sveriges kommunistiska partis
ordinarie ledamot i kommunstyrelsen samt Miljöpartiet de gyönas ordinarie
kommunfullmäktigeledamot till kommunstyrelsens samhällsomvandlingsutskotts
sammanträden med närvaro- och yttranderätt.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avskaffa kommunstyrelsens personalutskott från och med 2013.

„ 1 Utdragsbestyrkande
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har 2011-10-24 § 283 beslutat om översyn av organisationen med
anledning av samhällsomvandlingen. Kommunstyrelsen har väckt frågan om översyn av
befintliga utskott under kommunstyrelsen samt möjligheten att skapa ett utskott under
kommunstyrelsen för hantering av ärenden som gäller samhällsomvandlingen.

Enligt Kommunallagen 3 kap. 9 § punkt 3 beslutar fullmäktige om nämndernas
organisation och verksamhetsformer. Det gäller vilka nämnder som ska finnas, vilka
uppgifter de ska ha, hur de ska vara sammansatta m.m. I kommunallagen 6 kap. 20 §
står det att fullmäktige får bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om
fullmäktige inte bestämt något om utskott, får nämnden själv avgöra den frågan.

Kommunfullmäktige i Gällivare har beslutat att överlämna beslut om utskott till
kommunstyrelsen, se Kommunstyrelsens reglemente § 18 Utskott/beredningar. I
reglementet kan vidare läsas hur utskottet ska vara sammansatt och vad som gäller för
beslutanderätt m.m.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträdet den 4 maj 2012 att ärendet
lämnas öppet till kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2012.

Ekonomiska konsekvenser
Förändringar i antal sammanträden måste tas med i budget för kommande år.

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

(Y"--
1 Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta

att avskaffa kommunstyrelsens näringslivsutskott samt kommunstyrelsens
personalutskott från och med 2013,

att införa kommunstyrelsens samhällsomvandlingsutskott från och med 2013,

att kommunstyrelsens samhällsomvandlingsutskott ska bestå av 5 ledamöter,

att kommunstyrelsens samhällsomvandlingsutskotts ledamöter väljs från
kommunstyrelsens ledamöter med proportionell valmetod,

att utvärdering görs av förändringen av utskott för kommunstyrelsens efter utgången av
2013,

att anta upprättat förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen,

att kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträder tio gånger per år från och med 2013,

att kommunstyrelsens samhällsomvandlingsutskott sammanträder åtta gånger per år,

att kommunstyrelsens budget för sammanträden omarbetas inför 2013.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens protokoll 2011-10-24 § 283.
2. Utredning Framtida organisation med anledning av samhällsomvandlingen.
3. Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-05-04 § 79.

1 Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Gun Isaxon (skp) yrkar

avslag till förslag till beslut.

Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m), Stig Eriksson (v)
och Margareta Henricsson (ns)

att avskaffa kommunstyrelsens näringslivsutskott från och med 2013,

att föreslå kommunfullmäktige att avskaffa kommunstyrelsens personalutskott från och
med 2013,

att införa kommunstyrelsens samhällsomvandlingsutskott från och med 2013,

att kommunstyrelsens samhällsomvandlingsutskott ska bestå av 5 ledamöter samt 5
ersättare,

att kommunstyrelsens samhällsomvandlingsutskotts ledamöter väljs från
kommunstyrelsens ledamöter med proportionell valmetod,

att utvärdering görs av förändringen av utskott för kommunstyrelsens efter utgången av
2013,

att anta upprättat förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen,

att kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträder tio gånger per år från och med 2013,

att kommunstyrelsens samhällsomvandlingsutskott sammanträder åtta gånger per år,

att kommunstyrelsens budget för sammanträden omarbetas inför 2013,

att adjungera in Norrbottens sjukvårdspartis och Sveriges kommunistiska partis
ordinarie ledamot i kommunstyrelsen samt Miljöpartiet de grönas ordinarie kommun-
fullmäktigeledamot till kommunstyrelsens samhällsomvandlingsutskotts sammanträden
med närvaro- och yttranderätt.

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

1 Utdragsbestyrkande
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§ 112

Omfördelnin av avsatta medel för arbetsmil'öåt ärder

Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 238 (255)

2012-06-07

KS/2012:221 -026

att avsatta pengarna (1 miljon kr) omfördelas med:
• 900 000 kr till ansvar 15101/4002. Medlen ska användas för förvaltningarna egna
prioriteringar. Pengarna fördelas till förvaltningarna utifrån antalet anställda enligt
det årligt återkommande Hälsobokslutet,
• 100 000 kr till ansvar 15301/841/055 för centrala samverkansgrup-
pen/skyddskommitt61
att nyttja för generella och specifika åtgärder för Gällivare kommun,

att respektive förvaltning utarbetar handlingsplaner för hur dessa arbetsmiljöpengar ska
nyttjas innan dessa kan fördelas ut till verksamheterna,

att planerna följs upp och genomförda åtgärder sammanställs av personalenheten och
redovisas i det årligen återkommande hälsobokslutet.

Bakgrund
Kommunfullmältige har beslutat om en offensiv arbetsmiljösatsning och avsatt totalt 1
miljon kronor för ändamålet. Medlen har fördelats genom en utökad ram på 200 000 kr
för 5 nämndsområden (Soc-, Buok-, Sot-, Miljö- och byggnämnderna samt
Kommunstyrelsen).

Utredning
Personalenheten ser att en fördelning med 200 000 per nämndsområde skapar en
ofördelaktig situation då den fördelningen av medlen uträknad per anställd leder till för
stora variationer. Socförvaltningen med ca: 800 anställda skulle då få ca: 250
kr/anställd/år medan KLK-förvaltningen med ca 100 anställda skulle få ca: 4000
kr/anställd/år att få nyttja för arbetsmiljöåtgärder.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga direkta konsekvenser kan ses utifrån beslutet men en förbättrad arbetsmiljö för
kommunens medarbetare ger positiva efterverkningar för kommunens medborgare.

1 Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att avsatta pengarna (1 miljon kr) omfördelas med:
• 900 000 kr till ansvar 15101/4002. Medlen ska användas för förvaltningarna egna
prioriteringar. Pengarna fördelas till förvaltningarna utifrån antalet anställda enligt
det årligt återkommande Hälsobokslutet,
• 100 000 kr till ansvar 15301/841/055 för centrala samverkansgrup-
pen/skyddskommitt61
att nyttja för generella och specifika åtgärder för Gällivare kommun,

att respektive förvaltning utarbetar handlingsplaner för hur dessa arbetsmiljöpengar ska
nyttjas innan dessa kan fördelas ut till verksamheterna,

att planerna följs upp och genomförda åtgärder sammanställs av personalenheten och
redovisas i det årligen återkommande hälsobokslutet.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-05-04 § 81.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 113

Överförin av ansvaret för hems.ukvård från landstin et till kommunerna

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1 Utdragsbestyrkande
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att anta förslaget till kommunalisering av hälso- och sjukvård i hemmen enligt avtal och
slutrapportering,

att kommunen hemställer, tillsammans med länets övriga kommuner och Norrbottens
läns landsting, till finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 §
förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,22
procentenheter för kommunerna och sänks med 0,22 procentenheter för landstinget.

Bakgrund
Kommunförbundet Norrbottens styrelse beslutade 2011-06-09 att tillsätta en utredning
med syftet att överföra ansvaret för hemsjukvård från landstinget till kommunerna.

Kommunförbundet Norrbottens styrelse beslutade 2011-10-20 § 64 att ställa sig bakom
föreslagen tidplan och uppdragsbeskrivning, se bilagt beslutsunderlag. Detta beslut
delgavs kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 § 44.

Kommunförbundet Norrbottens styrelse har vid ett extra sammanträde 2012-04-26 § 21,
beslutat om kommunaliserad hälso- och sjukvård i hemmen 2013, Norrbottens län.
Styrelsen beslutade då att bifalla förslag till mellankommunal omdelning, samt att
rekommendera kommunernas fullmäktige att anta förslaget till kommunalisering av
hälso- och sjukvård i hemmen enligt bifogat avtal och bilagd slutrapportering, se
beslutsunderlag.

Inför skatteväxlingen av hemsjukvården har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
bistått med formulering av beslutstexten.

Socialnämnden har 2012-05-10 § 98 beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta att
Gällivare kommun övertar ansvaret för hemsjukvården och hembesök i ordinärt boende
från Norrbottens läns landsting från och med 2013-01-01 i enlighet med förslag till
huvudöverenskommelse under förutsättning att Kommunförbundets styrelse
rekommenderar kommunerna att besluta enligt förslag och att de fackliga
förhandlingarna är avslutade.
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Förslag till beslut
Kommunförbundet Norrbotten föreslår kommunfullmäktige besluta

att rekommendera kommunernas fullmäktige att anta förslaget till kommunalisering av
hälso- och sjukvård i hemmen enligt bifogat avtal och bilagd slutrapportering, se
beslutsunderlag.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att kommunen hemställer, tillsammans med länets övriga kommuner och Norrbottens
läns landsting, till finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 §
förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,22
procentenheter för kommunerna och sänks med 0,22 procentenheter för landstinget.

Beslutsunderlag
1. Kommunförbundet Norrbottens protokoll 2011-10-20 § 64.
2. Kommunförbundet Norrbottens protokoll 2012-04-26.
3. Beslutsformulering till Finansdepartementet inför ansökan om skatteväxling.
4. Socialnämndens protokoll 2012-05-10 § 98.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 241 (255)

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 242 (255)

2012-06-07

§ 114

Be äran om utökad kommunal bor ensram för TOP Bostäder AB

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS12012:185 -275

att Gällivare kommun såsom för egen skuld ingått borgen för TOP Bostäder AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 376 293 400 kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.

Bakgrund
TOP Bostäder AB har inkommit med begäran om utökning av borgensram för
finansiering av nybyggnation av bostäder på Forsheden i Gällivare. Sökt utökning av
ramen uppgår till 50 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser
Upptagande av lån om 50 miljoner kronor innebär för Gällivare kommun ökad
borgensavgiftsintäkt om 100 tkr/år.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Bedöms inte innebära några konsekvenser/påverkan på barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att Gällivare kommun såsom för egen skuld ingått borgen för TOP Bostäder AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 376 293 400 kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.

Beslutsunderlag
1. TOP Bostäder AB skrivelse, 2012-03-20.

Utdragsbestyrkande
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KS/2012:154 -531

§ 115

Motion av Bir itta Larsson s och Jeanette Wä lin v -Kiruna bussen skall å
tidi are från Gällivare UF

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till att det medför en kostnad av ca 1 miljon kronor
för att tillföra en tur på linje 52 Gällivare — Kiruna.

Bakgrund
Birgitta Larsson (s) och Jeanette Wäppling (v) har 2012-03-12 inlämnat följande motion
som har inkommit från ungdomsfullmäktige.

Att det ska gå en Kiruna buss tidigare från Gällivare. Att bussen som går 16.00 till
Kiruna skall gå från Hedskolan från trafikljusen. Anledningen till motionen är att
skoldagen är jättelång från kl. 08.00 till kl. 16.00 för alla barnen i Skaulo,
Puoltikasvaara, Nilivaara, Dokkas mm. När man ska åka hem att man slipper gå ner på
stan. Därför tycker vi att den ska gå från Hedskolans trafikljus.

Yttrande
Nämnd och utredningsenheten har inhämtat yttrande firån Länstrafiken i Norrbotten AB.
Av yttrande framgår det att Linje 52 Gällivare - Kiruna går förbi Hedskolan och att
tillföra en extra tur innebär en merkostnad på ca 1 miljon kronor

Ekonomiska konsekvenser
Att det ska gå en tidigare tur från Gällivare innebär att man även måste lägga till en tur
från Kiruna på morgonen alternativt en tur från Kiruna på kvällen. Kostnaden beräknas
till ca 1 miljon kronor per år

Konsekvenser för barn och ungdomar
Att bifalla motionen innebär att barnen får möjlighet att åka hem med en tidigare buss

Förslag till beslut

att avslå motionen med hänvisning till att det medför en kostnad av ca 1 miljon kronor
för att tillföra en tur på linje 52 Gällivare — Kiruna.

Beslutsunderlag
1. Yttrande från Länstrafiken i Norrbotten AB.

(717
1 Utdragsbestyrkande
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§ 116

Motion av Bir itta Larsson s och Jeanette Wä lin v - enomföra en
fullständi utrednin av busstrafiken inom Gällivare kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att hänskjuta motionen till utredningen om framtidens kollektivtrafik.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser.

1 Utdragsbestyrkande
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Bakgrund
Birgitta Larsson (s) och Jeanette Wäppling (v) har inlämnat följande motion till
kommunfullmäktige som har inkommit från Ungdomsfullmäktige. Att be
kommunstyrelsen att genomföra en fullständig utredning av busstrafiken i Gällivare
kommun.

Utredning
Önskemål om förändringar av bussturer i tätort och landsbygd är en återkommande
punkt där behoven förändras varje år.

Under 2012 har det bildats en ny kollektivtrafikmyndighet som ansvarar för all regional
kollektivtrafik och myndigheten ska processa fram ett trafikförsörjningsprogxam, som
ska vara ett integrerat progyam för trafik, infrastruktur, samhällsbyggnad, regional
utveckling och tillväxt. Den första versionen av trafikförsörjningsprogrammet ska vara
fårdigt till den 1 oktober 2012, men kommer att revideras och förnyas eftersom.
Trafikförsörjningsprogrammet ska upprättas efter samråd med flera olika aktörer — med
motsvarande myndigheter i angränsande län, andra berörda myndigheter,
organisationer, kollektivtrafikföretag, företrädare för näringsliv och resenärer.

Tätortstrafiken ses över varje vårtermin och ska innan skolstarten vara klar med en ny
tidtabell och eventuella nya linjesträckningar. Det finns dock begräsningar i vilka
förändringar som går att göra både av ekonomiska skäl och med hänsyn till alla start
och stopptider.

Ekonomiska konsekvenser
En förändring av trafiken kan innebära en ökad trafikproduktion eller fordonsinsats
vilket medför en ökad kostnad.
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att avslå motionen i avvaktan till planering och förslag av nya bostadsområden och
skolor i Gällivare är klara för att på så sätt få en bra helhetsbild av framtidens
kollektivtrafik.

Beslutsunderlag
1. Motion UF.

Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar

att hänskjuta motionen till utredningen om framtidens kollektivtrafik.

Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efier gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 117

Motion av Iris Dimitri v Ove Haarala v Henrik Lehti alo v Karl-Erik
Taivalsaari v Sti Eriksson v Ann-Christine Lehti alo v och Erlands
Söderber v -Vård och omsor - en arbets lats för framtiden!

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med motiveringen att det inom socialförvaltningen och
personalenheten pågår utvecklingsarbeten inom de områden som tagits upp i motionen.

Reservation
Stig Eriksson (v) och Gun Isaxon (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
lagt förslag.

Bakgrund
Iris Dimitri (v), Stig Eriksson (v), Ove Haarala (v), Ann-Christine Lehtipalo (v), Henrik
Lehtipalo (v), Erland Söderberg (v) och Karl-Erik Taivalsaari (v) har inlämnat följande
motion till kommunfullmäktige:

Vård och omsorg — en arbetsplats för framtiden!

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträdet 2012-05-04 § 83 att
ärendet lämnas öppet till kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2012.

Utredning
Se bilaga.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Personalenheten föreslår kommunfullmäktige

att avslå motionen med motiveringen att det inom socialförvaltningen och
personalenheten pågår utvecklingsarbeten inom de områden som tagits upp i motionen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 246 (255)
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Beslutsunderlag
1. Motion.
2. Utredning Vård och omsorg — en arbetsplats för framtiden!
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll  2012-05-04 § 83.

Yrkande
Stig Eriksson (v) och Gun Isaxon (skp) yrkar bifall till motionen.

Johannes Sundelin (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.

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

1
1

1 1 Utdragsbestyrkande
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§ 118

Motion av Iris Dimitri v Ove Haarala v Henrik Lehti alo v Karl-Erik
Taivalsaari v Sti Eriksson v Ann-Christine Lehti alo v och Erlands
Söderber v -Vården och omsor en- strate •skt kesval för framtiden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS/2011:650 -739

att hänskjuta motionen till Lapplands Kommunalförbund (LKF) — gymnasienämnden för
vidare handläggning.

Bakgrund
Iris Dimitri, Ove Haarala, Henrik Lehtipalo, Karl-Erik Taivalsaari, Stig Eriksson,
Ann-Christine Lehtipalo och Erland Söderberg har inkommit med en motion den 7
november 2011.

Enligt motionärerna har intresset för vård- och omsorgsprogrammet minskat trots att det
är ett yrkesprogram där behovet av arbetskraft är stort och möjligheterna till
vidareutveckling är
många. Andelen gymnasieplatser har inte minskat inom LKF-området men däremot har
antalet förstahandsval till vård- och omsorgsprogrammet successivt minskat från 33
sökande 2008 till 20 sökande 2010.

Det nuvarande konceptet med LKAB- profil på gymnasieskolan skulle kunna utvecklas
med
inriktning mot vård och omsorg. Gällivare kommun kunde, alternativt i samverkan med
andra
kommuner inom LKF- området, utveckla ett vård- och omsorgsprogram med en egen
profil.
Eleverna som går utbildningen skulle kunna garanteras sommarjobb, lite högre timlön,
kunna ta del av personalförmåner som tillgång till fysioterapiträning, möjlighet att delta
i fortbildning och studiebesök. Dessutom skulle en individuellt inriktad utbildningsväg
kunna erbjudas och slutligen skulle eleverna med slutbetyg kunna garanteras anställ-
ning.

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utreda möjligheten att erbjuda
ett vård och omsorgsprogram med Gällivare profil alternativt LKF- profil i enlighet med
intentionerna i motionen.

1 Utdragsbestyrkande
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Yttrande från Lapplandskommunalförbund (LKF)
Direktionen för Lapplands kommunalförbund har diskuterat frågan om den framtida
personalförsörjningen inom vård- och omsorg. Allt farre söker sig till vårdutbildningar
varför
nyrekryteringen kommer att försvåras. För att öka attraktionskraften vill förbundet att
ett Vård och omsorgscollege inrättas i samverkan med utbildningsanordnaren och andra
intressenter och, under förutsättning att direktionen prioriterar frågan, kommer
förbundet att intensifiera arbetet med att inrätta ett vård- och omsorgscollege inom LKF.

Ett Vård- och omsorgscollege är en samverkansform mellan arbetsliv och
utbildningsanordnare inom vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett skyddat
varumärke som får användas på regional och lokalnivå under förutsättning att
kvalitetskriterierna är uppfyllda. Kvalitetskriterierna är framtagna av ett Nationellt råd
för Vård- och omsorgscollege med företrädare för Sveriges kommuner och Landsting,
Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vårdföretagarna. Rådet har bland annat till
uppgift att utveckla kvalitetsarbetet och genomföra regionala och lokala certifieringar av
Vård- och omsorgscollege.

Enligt yttrandet från Lapplands kommunalförbund betalar regionen en årlig avgift på 35
000 kr till det Nationella Rådet samt för certifieringskostnader på 23 000 kr per dag.

Yttrande från Personalenheten
I sitt yttrande anför personalchefen att LKAB konceptet är mer komplicerat att utveckla
än LKAB- profilen och att den utbildning som erbjuds idag är väl anpassad för de
kommunala yrkena inom vård och omsorg. Utbildningsprogrammen skulle möjligtvis
kunna vidareutvecklas genom elevens fria val och på så sätt vara mera anpassad och
lämpligare för de kommunala verksamheterna. Personalenheten kan dock inte bedöma
inom vilka kompetensområden dessa fria val skulle hålla sig inom för att skapa en unik
Gällivare eller LKF- profil.

Personalenheten ser inte lönesättning som enbart en kommunal angelägenhet eftersom
den gymnasiala yrkesutbildningen även bidrar med personalförsödning till andra aktörer
som landsting och privata utförare. Övriga förmåner som nämns i motionen ställer sig
personalenheten ytterst tveksam till då dessa exklusivt vänder sig till elever inom
vård- och omsorgsprogrammet varför de kan vara förenade med lagbrott.

Personalenheten ställer sig positiv till att arbeta för att öka antalet elever till
omvårdnadsprogyammet och lyfter fram det unika med att utbildningsformerna,
gymnasie-, komvux-, och högskoleutbildningarna, "sorterar under samma hatt". Genom
en utveckladsamverkan skulle den eftersträvade profilen för omvårdnadsutbildningar
kunna skapas.
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Slutord
Direktionen för Lapplands kommunalförbund har diskuterat den framtida
personalförsörjningen inom vård- och omsorg men det framgår inte av yttrandet att
beslut i frågan tagits varför motionen bör bifallas. Ett Vård- och omsorgscollege skulle
kunna vara ett sätt att tillgodose det framtida behovet av personal inom vård- och
omsorg. Personalenheten stödjer tanken om ett mer utvecklat samarbete mellan olika
intressenter för att tillgodose det framtida behovet av nyrekrytering av personal inom
vård- och omsorg.

Frågan om speciella personalförmåner bör beaktas särskilt då det enligt yttrandet från
personalenheten kan vara förenad med lagbrott.

Ekonomiska konsekvenser
Utredningsarbetet bör inte föranleda några kostnader då den kan utföras internt.
Eventuella personalförmåner kommer att medföra ökade kostnader.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.

Beslutsunderlag
1. Motion från Vänsterpartiet.
2. Yttrande från Lapplands Kommunalförbund.
3. Yttrande från Personalenheten.

Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v), Gun Isaxon (skp) och
Margareta Henricsson (ns)

att hänskjuta motionen till Lapplands Kommunalförbund (LKF) — gymnasienämnden för
vidare handläggning.

Lars Alriksson (m) yrkar

att avslå motionen med hänvisning till att Gällivare kommun ej är behörig instans att fatta
beslut i frågan.

Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larsson 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 Birgitta Larssons förslag.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 119

Pro'ekt S råkcenter tillsammans med Kiruna kommun.

att medel tas från konto, ansvar 155 01, verksamhet 221, aktivitet 2063.

Projektet Ovdas kommer att ligga under Språkcentret.

1 Utdragsbestyrkande
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KS/2011:636 -023

att år ett bevilja 250 000 kr från minoritetsspråksmedel till "språkprojektet Ovdas".
Huvudman och bidragsmottagare är Malmfältens Folkhögskola,

Bakgrund
December 2011 fattade kommunstyrelsen ett ordförandebeslut om tillsättning av en
projektledare för att göra en förstudie till projektet Språkcenter ett samarbete mellan
Gällivare och Kiruna kommuner.
Projektledaren skulle också göra en förstudie till projektet Ovdas, ett samarbete mellan
Gällivare, Kiruna och Tromsö kommuner.

Resultat av denna förstudie har lett till följande.
Projektet Språkcenter kommer att innebära att Malmfältens folkhögskola blir huvudman
för projektet samt att en styrgrupp på sju personer kommer att finnas i styrgruppen
varav tre representanter kommer från Gällivare Kommun.

Projektupplägget är genomtänkt, väl förankrat och med ett tydligt uttalat stöd från
sameting och länsstyrelsen i Stockholm.

Föreslagen huvudman  — Malmråltens folkhögskola
Malmfältens Folkhögskola är en part med lång tradition och historik kopplat till
utbildning i Nordkalotten. Folkhögskolan är idag i en omställning mot nya marknader,
med ny teknik i distansundervisning och delvis nya teman och med tillgång till väl
uppbyggda nätverk på Nordkalotten med kompetens inom projektledning och
utbildning. Folkhögskolan har även i sin näringsform möjlighet till uppväxling och
utveckling av ytterligare kursverksamhet kopplat till temat men också till det statsbidrag
som lägger grunden för ekonomin i deras verksamhet. Detta är viktiga beståndsdelar för
långsiktighet i verksamhet och ekonomi.
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Förslag till beslut

Beslutsunderlag
1. Organisationsskiss.
7. Utkast masterplan Språkcentra.
8. Budget.
9. Samrådsgruppen handlingsplan.

Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar avslag.
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Ekonomiska konsekvenser
Samrådsgruppen för minoritetsspråk i Gällivare kommun har för första året avsatt
250 000 kr i budget.
Kiruna kommun bidrar med 250 000 kr
Medel har erhållits från Sofi med 175 000 kr
Medel har erhållits från Statens kulturråd med 75 000 kr
Sametinget kommer att tillskjuta medel.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Projektet Ovdas är ett projekt för barn, ungdomar och föräldrar.

Att år ett bevilja 250 000 kr från minoritetsspråksmedel till "språkprojektet Ovdas".
Huvudman och bidragsmottagare är Malmfältens Folkhögskola.

Att medel tas från konto, ansvar 155 01, verksamhet 221, aktivitet 2063

Johannes Sundelin (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Johannes Sundelins förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Johannes Sundelins förslag.
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KS/2012:138 -100

§ 120

Yttrande an ående överkla ande av samverkansavtal med LKAB i samband med
samhällsomvandlin en

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till yttrande.

Paragafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund
Med anledning av att Förvaltningsrätten i Luleå den 23 maj 2012 förelagt Gällivare
kommun att svara på överklagandena i mål nr 872-12 (laglighetsprövning enligt
kommunallagen) av kommunfullmäktiges beslut den 10 april 2012 § 31 avseende
samarbetsavtal med LKAB skall kommunen länma yttrande. Kommunchefen Lennart
Johansson föredrar ärendet för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Föreläggande Förvaltningsrätten i Luleå.
2.Yttrande.

„ I Utdragsbestyrkande
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§ 121

Gransknin av Gällivare ener i AB och TOP bostäder AB

att tacka för genomförda analyser och med beaktande lägga informationen till
handlingarna.

KS12012:323 -007

Bakgrund -
Vid dagens sammanträde informerar Karl-Olof Öhrn, revisor PwC, om genomförda
verksamhetsanalyser av de kommunala bolagen Gällivare Energi AB och TOP Bostäder
AB.

Informationen pågår kl. 13:30-14:40.

Beslutsunderlag
1. Verksamhetsanalys Gällivare Energi AB.
2. Verksamhetsanalys TOP Bostäder AB.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 122

Information till kommunst elsen från La lands kommunalförbund LKF

Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerade Lennart Andersson, Lapplands
kommunalförbund, inför budgetperioden 2013-2015.

Informationen pågick kl. 09:00-10:20.

1 Utdragsbestyrkande
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Moderata Samlingspartiet
i Gällivare

Undertecknad reserverar sig till förmån för eget lagt förslag, avslag till förslaget att under
perioden 1 juni till 30 september införa en busslinje till och ifrån Gällivare Flygplats.

Mitt avslagsyrkande grundar sig på:

Det genomförda försöket visar att det inte finns ett tillräckligt underlag för att bedriva en
flygbusslinje. På 93 anslutningar har haft totalt 117 resenärer.

Kostnaden för flygbusslinjen är orimlig. Varje bussresenär har subventionerats med 882,25
kr/ resa. Alltså har kommunmedborgarna avstått resurser motsvarande 1764,50 kr för en
resenär som åker tur och retur. Det kostar alltså 1764,50 kr för att resenären ska få sin
personliga kostnad sänkt med 140 kr ( x (120 kr — 50 kr)= 140 kr)i.

En kommun som inte anser sig har resurser för t.ex. satsa extraresurser till barn med behov
inom förskolan ska inte ägna sig åt detta slöseri.

Angående Försök med flygbuss

Lars Alriksson (m)
Ledamot i Kommunstyrelsen

Kostnad för delad flygtaxi 120 kr. Flygbussbiljett kostar 50 kr.

,;((2—C6 -G-9-

Reservation
2012-06-10

1,12 /5-7,1

kuct


