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 Måndagen den 28 april 2014, kl. 10.00 – 15.15  

 

Beslutande Tommy Nyström (s), ordförande 

 Birgitta Larsson (s) 

 Roland Axelsson (s) 

 Tomas Junkka (s) 

 Maria Åhlén (s) 

 Jeanette Wäppling (v) 

 Stig Eriksson (v) 

 Lars Alriksson (m) 

 Margareta Henricsson (ns) 

 Johannes Sundelin (s), tjg ers 

 Gun Isaxon (skp), tjg ers   

 

 

 

 

 

Övriga deltagande Lennart Johansson, kommunchef 

 Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare 

 Joakim Svensson, förvaltningschef service- och teknikförvaltningen § 82 

 Marianne Jonsson, förvaltningschef kommunledningskontoret § 82 

 Göran Sandström, ekonomichef § 82 

 Birgitta Johansson Palo, ekonom § 82 

 Theresa Savonen, VD Gällivare Energi AB § 82 

 Ann-Chatrine Bondesson, integrationssamordnare § 83:29 

 Ulf Robertsson, fastighetssamordnare § 83:29 

 Eva Olsson, VD Visit Gällivare Lapland § 83:30 

 Bernt Wennström, tf utvecklingschef § 83:30 

 

Utses att justera Gun Isaxon 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, måndagen den 5 maj 2014, kl. 08.00 

 

Underskrifter Sekreterare §§ 82-110 

  Ann-Katrin Karlsson  

 

 Ordförande 

  Tommy Nyström  

 

 Justerande  

  Gun Isaxon   
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Datum för anslags uppsättande 2014-05-05 Datum för anslags nedtagande 2014-05-27  
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 

 

Underskrift  

 Gun-Britt Taivalsaari Nyberg   
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 KS/2014:8 -042 

 

 § 82 

Budgetuppföljning  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att lägga budgetuppföljningen till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Kommunchef Lennart Johansson, förvaltningschefer, Marianne Jonsson, kommunled-

ningskontoret, Joakim Svensson, service- och teknikförvaltningen, Birgitta Johansson- 

Palo, ekonom, barn-, utbildning- och kulturförvaltningen samt Theresa Savonen, VD 

Gällivare Energi AB informerar om budget. 

 

Joakim Svensson informerar att service- och tekniknämnden riskerar ett minusresultat 

med anledning av flygets minskade bidrag, som bedöms till ca 1 miljon vid årets slut. 

Risk för underskott vid teknikavdelningen finns även på ca 1,7 miljoner beroende på om 

det blir en tidig vinter i år med stora behov av snöröjning. Förvaltningen räknar dock 

med ett nollresultat.  

 

Birgitta Palo Johansson informera om att de är en stor avvikelse på barn-, utbildning- 

och kulturförvaltningen pga oförbrukade medel för inventarier mm, de har även fått 

medel för skolstrukturutredare. Förskolorna visar stor positiv avvikelse pga att statbi-

drag för maxtaxa kommit in i mars, periodiserat för april. 2 300 tkr. Prognosen visar ett 

underskott på totalt 985 tkr varav största delen beror på extra avdelningen Humlan som 

saknar budget. Grundskolans minus 2 070 tkr beror dels på skolskjutskostnader – 1 250 

tkr, del personalkostnader över budget.  

 

Marianne Jonsson informerar att överskottet på socialnämnden för po-justeringen åter-

finns under gemensam verksamhet och detta skall täcka kostnaderna för Wassarahem 2 

som inte har någon budget. Biståndsenheten har nu ett stort överskott av flyktingmedel, 

vilket kommer att förbrukas när de ensamkommande flyktingbarnen anländer. Däremot 

har biståndsenheten fått en ökning av HVB kostnader för barn och unga.  

 

Lennart Johansson informerar att på nämnd och utredningenheten beror underskottet på 

ökade kostnader för kollektivtrafik och länstrafik. Intäkter väntas, men det beräknas 

ändå gå med 300 tkr minus på årsbasis. 
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Miljö- och byggnämnden ligger på minus pga ofinansierade detaljplaner. Posten 

miljö/livsmedel ligger på minus eftersom avgifterna för dessa tjänster inte har hunnit bli 

fakturerade, denna differens kommer att utjämnas. 

 

Informationen pågår kl. 10.05 -10.35. 

 

Gällivare Energi AB, VD Theresa Savonen lämnar en om ekonomisk rapport tom mars 

2014. Prognos för hela 2014 visar på ett underskott med 1972 tkr. Gällande löpande 

regleringar pga samhällsomvandlingen kommer ett juridiskt möte med LKAB att ske. 

Vidareutredningar och ekonomisk analys har påbörjats samt tagit in ett projektstöd, en 

extern konsult. Samarbete och utbyte pågår även med tekniska verken i Kiruna.   

 

Informationen pågår kl. 11.05 – 11.20. 

 

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning tom 2014-03-31. 
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 KS/2014:9 -101 

 

 § 83 

Information  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna upprättad förteckning över fattade delegationsbeslut, 

 

att lägga delgivningarna till handlingarna samt 

 

att tacka för informationen om ensamkommande flyktingbarn samt informationen om 

Visit Gällivare Lapland, Swedish Lapland och Turistbyrån. 

 

Bakgrund 

 

Delgivningar 

1. 

Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär; 

  

2014:12 – Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd 

 

2. KS 2013:110 533 

Förvaltningsrätten i Luleå har den 1 april 2014 meddelat dom i mål nr 760-13, laglig-

hetsprövning enligt kommunallagen (1991:900), KL angående överklagan gällande Gäl-

livare kommuns beslut avseende avtal med Boliden Mineral AB och hinderssituation för 

Gällivare flygplats. 

 

3. KS 2012:475 100 

Förvaltningsrätten i Luleå har den 18 mars 2014 meddelat dom i mål nr 1341-13, lag-

lighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900), KL angående överklagan gällande 

Gällivare kommuns beslut avseende avtal med LKAB med anledning av personella 

merkostnader i samband med samhällsomvandlingen.   

 

4. KS 2014:131 519 

Länsstyrelsen i Norrbotten har den 10 mars 2014 beslutat angående ansökan om till-

stånd till kameraövervakning av kombinerad renbro och skogsbilväg över spåranslut-

ning till Aitik gruvområde i Gällivare kommun.  
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5. KS 2014:253 823 

Länsstyrelsen i Norrbotten har den 17 mars 2014 inkommit med yttrande över ansökan 

om skoterförbudsområden i Gällivare kommun. 

 

6. KS 2014:278 340 

Länsstyrelsen i Norrbotten har den 25 mars 2014 inkommit med en rapport över  

regional vattenförsörjningsplan för Norrbottens län.  

 

7. KS 2012:411 141 

Länsstyrelsen i Norrbotten har den 24 mars 2014 beslutat om utbetalning av resterande 

belopp med 4 000 000 kr i bygdemedel för utveckling av näringslivet i Gällivare  

kommun 2013.  

 

8. KS 2014:105 142 

Länsstyrelsen i Norrbotten har den 14 mars 2014 beslutat om bidrag med högsta belopp,  

51 775 kr ur bygdemedel till Sammakko Fritids- och skoterförening för inköp av  

fyrtaktsskoter. 

 

9. KS 2014:254 007 

Revisorerna i Gällivare kommun har den 11 mars 2014 inkommit med revisionsrapport 

”Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget, samt 

slutdokument. 

 

10. KS 2013:602 101 

Revisorerna i Gällivare kommun har den 13 februari 2014 inkommit med slutdokument 

avseende styrelsens och nämndernas ansvarsutövande.  

 

11. KS 2014:73 430 

Kommunstyrelsens ordförande har den 10 mars 2014 avgett svar till Skogsstyrelsen på 

skrivelse daterad 2014-01-07, gällande Gällivare kommuns syn på hantering av Nyckel-

biotoper. 

 

12. KS 2007:706 141 

Tf utvecklingschef har den 19 mars 2014 avgett svar till Länsstyrelsen i Norrbotten an-

gående beslut om avslut gällande projekt Centrum för samisk näringslivsutveckling.  

 

13. KS 2014:255 140 

Avtal mellan Gällivare kommun, Kiruna kommun och LKAB avseende deltagande på 

Business Arena 17-18 september 2014. 
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14. KS 2013:659 731 

Statistiska centralbyrån har den 20 mars 2014 inkommit med rapporten Utjämning av 

LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsår 2014. 

 

15. KS 2014:260 142 

J Johansson O2 har den 24 mars 2014 inkommit med information om avtalsutbetalning 

146 490 kr avseende vindkraftsanläggning Sjisjka. 

 

16. KS 2014:288 531 

Statskontoret har den 28 mars 2014 inkommit med information om rapporten Kostnads-

underlaget i kollektivtrafikmodellen – en översyn (2014:11) i det kommunalekonomiska 

utjämningssystemet. 

 

17. KS 2014:145 370 

Kontaktperson för Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har den 11 mars 2014 in-

kommit med kopia på brev till miljöminister Lena Ek, Miljödepartementet, angående 

MKB-prövningen av nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki, Finland. 

 

18. KS 2014:21 107 

Top Bostäder AB har inkommit med protokoll från sammanträde den 26 februari 2014. 

 

19. KS 2014.41 106 

Minnesanteckningar har inkommit från Brottsförebyggande rådet, Gällivare avseende 

möte den 15 januari 2014, 5 februari 2014 och den 12 mars 2014. 

 

20. KS 2014:26 106 

Protokoll har inkommit från Folkhälsorådets möte den 13 februari 2014. 

 

21. KS 2014:25 107 

Protokoll har inkommit från Lapplands kommunalförbunds direktionsmöte den  

27 februari 2014. 

 

22. KS 2014:50 106 

Protokoll har inkommit från Samrådsgruppen för samefrågor avseende möte den  

5 mars 2014. 

 

23. KS 2014:24 107 

Protokoll har inkommit från Ungdomsrådets möte den 19 februari 2014 och den  

13 mars 2014. 
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24. KS 2014.35 103 

Kommunförbundet Norrbotten har den 1 april 2014 inkommit med Nyhetsbrev för mars 

2014. 

 

25. KS 2013:650 622 

E Björnfot har den 8 april 2014 inkommit med en skrivelse angående motionen en kött-

fri dag i veckan på skolor, äldreboenden mm.  

 

26. KS 2014:297 511 

Jokkmokks kommun har den 9 april 2014 inkommit med beslut angående tillfälligt  

skoterförbud inom Jåhkågasska sameby, Jokkmokks kommun, våren 2014. 

 

27. KS 2014:296 511 

Jokkmokks kommun har den 9 april 2014 inkommit med beslut angående tillfälligt  

skoterförbud inom Sirges sameby, Jokkmokks kommun, våren 2014. 

 

28 KS 2014:277 004 

Förteckning över aktuella motioner 2014-04-11. 

 

29.  

Information av Ann-Chatrine Bondesson, integrationssamordnare och Ulf Robertsson, 

fastighetssamordnare informerar om ensamkommande flyktingbarn. Information pågår 

kl. 11.30 – 11.50. 

 

30. 

Eva Olsson VD, Visit Gellivare Lapland och Bernt Wennström tf utvecklingschef  

informerar om Visit Gellivare Lapland, Swedish Lapland och Turistbyrån. Information 

pågår kl. 13.00 – 13.20. 

 

31. 

Protokoll har inkommit från: 

 

- Kommunala pensionärsrådet 2014-02-28 

- Socialnämnden 2014-04-03 

 
Anmälningar 

1.  Ks 2012:615 214 

Kommunstyrelsens ordförande har den 12 mars 2014 jml delegation avgivit slutförande 

av talan samt yttrande över aktbilaga 9 i mål 8833-13, Patrik Söderberg, Gällivare 

kommun angåendet detaljplan för del av Gällivare 4:21, Andra sidan, Bryggeribacken. 
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2.  KS 2014:105  142 

Kommunstyrelsens ordförande samt Tf utvecklingschef har den 12 mars 2014 jml  

delegation beslutat att Gällivare kommun tillstyrker ansökan om bygdemedel med 

51 775 kr från Sammakko Fritids- och skoterförening för köp av skoter. 

 

3.  KS 2014:133  164 

Kommunstyrelsens ordförande har den 28 mars 2014 jml delegation beslutat att som 

yttrande tillstyrka ansökan av AKILN om antagning i allmänna hemvärnet. 

 

4.  KS 2014:258  050 

Kommunstyrelsens ordförande har den 13 mars 2014 jml delegation beslutat att anta 

anbud avseende upphandling leverans av elinstallationsmaterial, ramavtal enligt  

rangordning 

1. Ahlsell AB, Luleå 

2. Solar AB, Gällivare. 

 

5.  KS 2014:274  141 

Tf utvecklingschef har den 25 mars 2014 jml delegation beslutat om marknadsförings-

bidrag med 34 144 kr till Norra Norrbottens kennelklubb avseende Midnattsolsut-

ställningen sommaren 2014. 

 

6.  KS 2014:42 702 

Handläggare för alkoholtillstånd har den 12 mars 2014 jml delegation beslutat om  

tillstånd för Mining town cruisers avseende servering av alkoholdrycker vid enstaka 

tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap den 15 mars 2014. 
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 KS/2014:10 -101 

 

 § 84 

Information angående Malmberget  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp  

information angående Malmberget. 

 

Kommunchef Lennart Johansson informerar; 

 

- Avtalet gällande finansiering av nya äldre- och omsorgsboende. 

- Träffa överenskommelse om ersättning för verksamhetslokaler. 

- Flexibostäder. 

- Information på bred front gällande byggandet.  
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 KS/2014:11 -101  

 

 § 85 

Information från de kommunala råden  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp  

information från de kommunala råden. 

 

Föreligger ingen information vid dagens sammanträde. 
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 KS/2014:30 -107 

 

 § 86 

TOP bostäder ABs rapport i enlighet med bolagsordningen för perioden oktober - 

december 2013  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att ställa sig bakom framtagen skrivelse daterad 2014-04-24, som tillika är svar på TOP 

bostäder ABs skrivelse daterad 2013-09-30 samt   

 

att med beaktande lägga avrapporteringen av ägardirektiven till handlingarna. 

 

Bakgrund 

TOP bostäder AB skall enligt bolagsordningen inkomma med en rapport till kommun-

styrelsen. 

 

TOP bostäder AB har den 27 februari 2014 inkommit med en kvartalsrapport för peri-

oden oktober - december 2014. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att skrivelse 2013-09-30 ställd till kommunstyrelsen lyfts upp som ärende samt  

 

att med beaktande lägga avrapporteringen av ägardirektiven till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

1. Rapport oktober – december 2013. 

2. Uppföljning av styrelsebeslut av principiell karaktär eller större dignitet under tiden 

    2012-12-14--2013-12-31. 

3. Slutdokument för Nya Forsheden. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-14 § 57. 

 

Yrkande 

Tommy Nyström (s) yrkar  

 

att ställa sig bakom framtagen skrivelse daterad 2014-04-24, som tillika är svar på TOP 

bostäder ABs skrivelse daterad 2013-09-30 samt   

 

att med beaktande lägga avrapporteringen av ägardirektiven till handlingarna. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer Tommy Nyström förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 

Tommy Nyströms förslag.  
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 KS/2014:32 -107 

 

 § 87 

Gällivare Energi ABs rapport i enlighet med bolagsordningen för perioden  

oktober - december 2013  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att med beaktande lägga avrapporteringen av ägardirektiven till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Gällivare Energi AB skall enligt bolagsordningen inkomma med en rapport till  

kommunstyrelsen. 

 

Gällivare Energi AB har den 10 mars 2014 inkommit med en kvartalsrapport för  

perioden oktober - december 2014. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att med beaktande lägga avrapporteringen av ägardirektiven till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

1. Rapport oktober – december 2014. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-14 § 58. 
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 KS/2014:282 -026  

 

 § 88 

Analys av medarbetarenkäten 2013  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att ge personalenheten i uppdrag att utarbeta ett förslag om hur förslagsverksamhet ska 

organiseras och realistiska förbättringsförslag belönas, 

 

att ge personalenheten i uppdrag att utreda investering i ett datorbaserat system för  

uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i syfte att förbättra rapportering och 

uppföljning av tillbud och arbetsskador, få ett bättre underlag för förbättringsarbete samt 

bättre uppföljning av rehabiliteringsinsatser, 

 

att ge personalenheten i uppdrag att utreda investering i ett datorbaserat verktyg för  

registrering och uppföljning av medarbetarnas kompetens i syfte att bättre tillvarata  

organisationens befintliga kompetens samt utveckla ett mer strukturerat arbete med  

intern rörlighet, kompetensutveckling och rekrytering. 

 

Bakgrund 

Gällivare kommuns medarbetarenkät genomfördes i oktober 2013. Enkäten skickades ut 

till samtliga anställda och har besvarats av 1 011 medarbetare, vilket ger en svars-

frekvens på 61,3 %. Enkätresultatet har redovisats till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2013-12-09, till Centrala samverkansgruppen 2013-12-04, till nämnder och förvalt-

ningssamverkansgrupper under dec 2013 - jan 2014. Chefen för respektive verksamhet 

har delgivits resultatet i december 2013. Gällivare kommun har redan goda förutsätt-

ningar att vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare. Analys av medarbetar-

enkätens resultat indikerar dock att det krävs förbättringar på ett antal områden, främst 

relaterat till verksamhetskulturen och kommunens ambitioner att vara en attraktiv ar-

betsgivare. 

 

Merparten av de rekommendationer som följer av analyser av medarbetarenkätens  

resultat är aktiviteter som varje enhet och förvaltning själva måste arbeta med utifrån 

sina resultat och förutsättningar. Verksamheterna förväntas, utifrån det egna resultatet 

utarbeta handlingsplaner som följs upp. Personalenheten genomför uppföljning av  

förvaltningarnas handlingsplaner under hösten 2014 och våren 2015 samt uppföljning 

av övergripande åtgärder. 
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Med utgångspunkt från medarbetarenkätens resultat har redan en rad åtgärder på över-

gripande nivå planerats att, inom befintliga ramar, genomföras under 2014.  De åtgärder 

som planerats är ett antal work shops för chefer och medarbetare om employer branding  

och Gällivare kommun som attraktiv arbetsgivare samt en seminarieserie om värde-

grunden och dess implementering för chefer. För samtliga medarbetare planeras  

föreläsningar på teman som värdegrund, jämställdhet och mångfald samt funktions-

hinder. Chefer och skyddsombud erbjuds en föreläsning om trakasserier och härskar-

tekniker i maj 2014. Personalenheten kommer att utarbeta rutiner för handläggning av 

kränkande behandling. Samtliga medarbetare inbjuds till en föreläsning om feedback, 

som följs upp med seminarier för chefer. Workshops om strategisk kompetens-

försörjning anordnas för chefer. Det strategiska personalprogrammet och dess stöd-

dokument revideras, främst med avseende på intern rörlighet, karriärvägar och värde-

grund. Under 2014 ska också en översyn av samverkansavtalet och tillhörande  

dokument genomföras. Årets tema för hälsoinspiratörsträffarna är systematiskt  

arbetsglädjearbete. 

 

Kommunen har tidigare haft en förslagsverksamhet som sedan något år är nedlagd. För 

att bättre tillvarata medarbetarnas kompetens föreslås att förslagsverksamheten startas 

upp igen. Detta kan organiseras med relativt små medel. Någon form av gratifikation till 

dem som lämnar förslag som kan realiseras och bidra till reella förbättringar i verksam-

heten bör instiftas. 

 

Kommunen bör utveckla ett mer strategiskt arbete för att säkra den framtida kompetens-

försörjningen. En modell för strategisk kompetensförsörjning finns redan framtagen för 

implementering. Investering i ett datorbaserat verktyg för registrering och uppföljning 

av medarbetarnas kompetens ökar förutsättningarna för att bättre tillvarata kompetens i 

organisationen, att arbeta mer strukturerat med intern rörlighet samt få ett bättre  

underlag för strategisk planering av kompetensutveckling och rekrytering. 

 

En modell för bättre uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska utarbetas 

under 2014. Investering i ett datorbaserat system för uppföljning av det systematiska 

arbetet bör övervägas. Detta skulle förbättra rapportering och uppföljning av tillbud och 

arbetsskador, ge bättre underlag för förbättringsarbete samt underlätta uppföljning av 

rehabiliteringsinsatser.  

  

Ekonomiska konsekvenser 

Inga.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att ge personalenheten i uppdrag att utarbeta ett förslag om hur förslagsverksamhet ska 

organiseras och realistiska förbättringsförslag belönas, 

 

att ge personalenheten i uppdrag att utreda investering i ett datorbaserat system för  

uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i syfte att förbättra rapportering och 

uppföljning av tillbud och arbetsskador, få ett bättre underlag för förbättringsarbete samt 

bättre uppföljning av rehabiliteringsinsatser, 

 

att ge personalenheten i uppdrag att utreda investering i ett datorbaserat verktyg för 

registrering och uppföljning av medarbetarnas kompetens i syfte att bättre tillvarata or-

ganisationens befintliga kompetens samt utveckla ett mer strukturerat arbete med  

intern rörlighet, kompetensutveckling och rekrytering samt 

 

att cheferna ska prioritera föreläsningen om trakasserier och härskarteknik med Helen 

Thomson den 6 maj 2014.  

 

Beslutsunderlag 

1. Medarbetarenkät 2013. 

2. Analys av medarbetarenkät 2013. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-14 § 59. 

 

Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att ge personalenheten i uppdrag att utarbeta ett förslag om hur förslagsverksamhet ska 

organiseras och realistiska förbättringsförslag belönas, 

 

att ge personalenheten i uppdrag att utreda investering i ett datorbaserat system för  

uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i syfte att förbättra rapportering och 

uppföljning av tillbud och arbetsskador, få ett bättre underlag för förbättringsarbete samt 

bättre uppföljning av rehabiliteringsinsatser, 

 

att ge personalenheten i uppdrag att utreda investering i ett datorbaserat verktyg för  

registrering och uppföljning av medarbetarnas kompetens i syfte att bättre tillvarata  

organisationens befintliga kompetens samt utveckla ett mer strukturerat arbete med  

intern rörlighet, kompetensutveckling och rekrytering. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larsson förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta 

Larssons förslag.  
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 KS/2014:250 -020 

 

 § 89 

Personalredovisning med hälsobokslut 2013  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att personalredovisning med hälsobokslut 2013 lägges till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Vid utgången av år 2013 hade Kommunledningskontoret 88 tillsvidareanställda.  

Inklusive tidsbegränsat anställda och timanställda fanns totalt 92 årsarbetare, vilket är 

en minskning med 18 årsarbetare jämfört med 2012.  Av de tillsvidareanställda var 61 

kvinnor och 27 män.  

 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden vid Kommunledningskontoret var 97,5 % och 

har därmed minskat med 1,7 procentenheter sedan 2012. Andelen deltidsanställda i pro-

cent av de tillsvidareanställda vid Kommunledningskontoret är 4,9 % kvinnor och 7,1 % 

män. 

 

Vid Kommunledningskontoret är 63 av 88 medarbetare över 50 år och 23 medarbetare 

är äldre än 60 år.  Låg personalomsättning och förväntat stora pensionsavgångar kräver 

ett utvecklat strategiskt arbete för att klara den framtida kompetensförsörjningen. 

 

Kvinnors medellön relativt männens analyseras årligen i lönekartläggning.  I den analys 

som genomfördes 2013 kunde inga oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män 

identifieras. 

 

Hälften av Kommunledningskontorets medarbetare har inte haft någon sjukdag under 

2013 och totalt 76,5 % av medarbetarna har haft högst 7 sjukdagar under det gångna 

året. Sjukfrånvaron har sedan 2011 minskat vid Kommunledningskontoret och uppgår 

2013 till 2,6 procent. I övriga förvaltningar har sjukfrånvaron ökat 2012-2013 med  

0,1 – 0,9 procentenheter, mest vid förvaltningen för Service och teknik (0,9 procent-

enheter) och minst vid Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen (0,1 procentenheter).   

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga konsekvenser. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att personalredovisning med hälsobokslut 2013 lägges till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

1. Personalredovisning med hälsobokslut 2013 för Kommunledningskontoret. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-14 § 60. 
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 KS/2014:279 -107 

 

 § 90 

Arbetsordning och förhandlingsombud vid förhandlingarna mellan LKAB och TOP 

bostäder AB rörande ersättning för fastigheter samt Gällivare Energi AB rörande 

anläggningar som påverkas av gruvbrytningen  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att kommunchefen, eller den han sätter i sitt ställe, som ombud för kommunstyrelsen 

biträder bolagsstyrelsen i TOP bostäder AB och Gällivare Energi AB vid förhand-

lingarna med LKAB rörande ersättning för TOP bostäder AB:s fastighetsbestånd i 

Malmberget samt Gällivare Energi AB:s anläggningar som är aktuella för inlösen på 

grund av gruvbrytningen, 

 

att kommunstyrelsens ombud ska, inom ramarna för uppdraget, lämna förslag till  

åtgärder, råd och anvisningar till bolagsstyrelsen, 

 

att rapportering om hur förhandlingarna fortskrider samt aktualisering av ställningsta-

ganden och strategier för förhandlingarna ska ske vid kommunstyrelsens, eller dess  

utskotts, sammanträden samt 

 

att särskilt uppmärksamma att synergieffekter för kommunen tillvaratas.  

 

Bakgrund 

Som ett led i beredningen av ärendet om ersättning för TOP bostäder AB:s fastighets-

bestånd i Malmberget samt Gällivare Energi AB:s anläggningar etc. som kommer att 

inlösas på grund av gruvbrytningen föreslås att kommunchefen, eller den han sätter i sitt 

ställe, som ombud för kommunstyrelsen biträder bolagsstyrelsen i TOP bostäder AB 

samt bolagsstyrelsen i Gällivare Energi AB vid förhandlingarna med LKAB. Kommun-

styrelsen kan genom sitt ombud lämna förslag till åtgärder samt råd och stöd vid för-

handlingarna.  

  

Rapportering om hur förhandlingarna fortskrider samt aktualisering av ställnings-

taganden och strategier för förhandlingarna kan ske vid kommunstyrelsens, eller dess 

utskotts, sammanträden. 

 

Vid förhandlingarna ska särskilt beaktas att det sker en marknadsmässig värdering av 

fastighetsbeståndet. Förutom ersättningen ska även tidpunkten för inlösen av fastig-

heterna och anläggningarna särskilt uppmärksammas samt att synergieffekter för  

kommunen tillvaratas.  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  206 (244) 

 

 2014-04-28  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget till beslut bedöms inte medföra några direkta ekonomiska konsekvenser för 

kommunen med anledning av förslaget till beslut. Dock rör ersättningen för TOP bo-

städer AB:s fastighetsbestånd i Malmberget samt Gällivare Energi AB:s anläggningar 

stora ekonomiska värden, och den ersättning som lämnas för fastighetsbeståndet samt 

anläggningarna påverkar kommunen som ägare av bolagen indirekt.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Det bedöms inte föreligga några direkta konsekvenser för barn och ungdomar med  

anledning av förslaget till beslut.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att kommunchefen, eller den han sätter i sitt ställe, som ombud för kommunstyrelsen 

biträder bolagsstyrelsen i TOP bostäder AB och Gällivare Energi AB vid förhand-

lingarna med LKAB rörande ersättning för TOP bostäder AB:s fastighetsbestånd i 

Malmberget samt Gällivare Energi AB:s anläggningar som är aktuella för inlösen på 

grund av gruvbrytningen, 

 

att kommunstyrelsens ombud ska, inom ramarna för uppdraget, lämna förslag till  

åtgärder, råd och anvisningar till bolagsstyrelsen, 

 

att rapportering om hur förhandlingarna fortskrider samt aktualisering av ställnings 

taganden och strategier för förhandlingarna ska ske vid kommunstyrelsens, eller dess 

utskotts, sammanträden samt 

 

att vid förhandlingarna ska särskilt beaktas att det sker en marknadsmässig värdering av 

fastighetsbeståndet. Förutom ersättningen ska även tidpunkten för inlösen av fastighet-

erna och anläggningarna särskilt uppmärksammas samt att synergieffekter för kommu-

nen tillvaratas.  

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-14 § 61. 

 

Yrkande 

Tommy Nyström (s) yrkar  

 

att kommunchefen, eller den han sätter i sitt ställe, som ombud för kommunstyrelsen 

biträder bolagsstyrelsen i TOP bostäder AB och Gällivare Energi AB vid förhand-

lingarna med LKAB rörande ersättning för TOP bostäder AB:s fastighetsbestånd i  
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Malmberget samt Gällivare Energi AB:s anläggningar som är aktuella för inlösen på 

grund av gruvbrytningen, 

 

att kommunstyrelsens ombud ska, inom ramarna för uppdraget, lämna förslag till  

åtgärder, råd och anvisningar till bolagsstyrelsen, 

 

att rapportering om hur förhandlingarna fortskrider samt aktualisering av ställnings-

taganden och strategier för förhandlingarna ska ske vid kommunstyrelsens, eller dess 

utskotts, sammanträden samt 

 

att särskilt uppmärksamma att synergieffekter för kommunen tillvaratas.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 

Tommy Nyströms förslag.  
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 KS/2014:302 -533 

 

 § 91 

Gällivare flygplats som SGEI (Service of General Economic Interest) under peri-

oden 2014-2023  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att definiera Gällivare flygplats som drivs i förvaltningsform till SGEI-flygplats under 

perioden 2014-2023 utifrån kommunens bedömning att den uppfyller de av EU-

kommissionens uppställda kriterier för detta, 

  

att beslutet delges Näringsdepartementet för kännedom om den ungefärliga omfattning-

en av det kommunala driftstödet. 2012 var kommunens kostnad inkl. kapitalkostnader 

för flygplatsen 4,5 mkr. 

 

Bakgrund 

EU-kommissionen har presenterat ett utkast till riktlinjer för statligt stöd till flygplatser 

och flygbolag. Kommissionens förslag innebär att stöd från staten, en region eller en 

kommun i normalfallet endast kommer att vara tillåtet under en övergångsperiod på tio 

år. 

 

Regeringen har i sitt yttrande till kommissionen tryckt på att hänsyn måste tas till de 

omständigheter som är specifika för Sverige med stora avstånd, gles befolkning och 

ibland brist på alternativa kommunikationer.  

 

Det finns dock möjlighet till undantag från riktlinjerna. Detta under förutsättning att en 

flygplats kan sägas tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, även kallat 

SGEI (Service of General Economic Interest), är stöd tillåtet. Är kriterierna för en så 

kallad SGEI-flygplats uppfyllda, betraktas inte stödet som ett statligt stöd utan som en 

kompensation för en tillhandahållen tjänst i det allmännas intresse.  

 

En flygplats med färre än 200 000 årspassagerare som utses att vara en SGEI-flygplats 

behöver inte meddelas kommissionen. Näringsdepartementet har för dessa flygplatser 

gjort bedömningen att detta beslut kan tas lokalt av exempelvis en kommun i egenskap 

av ägare och därigenom med störst kunskap om de faktiska förhållandena i regionen. 

 

Gällivare kommuns bedömning som ägare är att flygplatsen uppfyller kommissionens 

kriterier för att kunna utses till SGEI-flygplats för perioden 2014–2023 främst utifrån att 

flygplatsen har av staten beslutat trafik med trafikplikt samt att den är en statlig bered-

skapsflygplats. Själva infrastrukturen är även ett statligt riksintresse för nationella  
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kommunikationer. Övriga kriterier varför flygplatsen är att betrakta som en SGEI-

flygplats redovisas nedan: 

 

Om flygplatsen inte skulle finnas i regionen skulle inget kommunikationsalternativ  

finnas för långväga nationella och internationella resor enligt Trafikverkets tillgänglig-

hetskriterier.  

 

Gällivare flygplats konkurrerar inte med andra existerande resemöjligheter i regionen. 

I den kommunala förlusttäckningen av flygplatsens drift finns ingen form av överkom-

pensation som medför övervinster i verksamheten. Vidare är den ekonomiska redo-

visningen transparent och redovisas ex varje år till Trafikverket. 2012 var underskotts-

täckningen/stödet ca 4,5 mkr. Den summan innefattar driftunderskott samt kapitalkost-

nader för samtliga investeringar på flygplatsen.  

 

Flygplatsen hade 2014 ca 40 000 årspassagerare och tar marknadspriser för sin service 

av de operatörer som trafikerar. 

 

Slutligen kan fastslås att Gällivare flygplats är av stor betydelse för invånare, företag 

och offentlig service i regionen. Denna service skulle äventyras om inte möjligheten att 

täcka driftsunderskott skulle tillåtas av ägare Gällivare kommun. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga konsekvenser. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga konsekvenser. 

 

Förslag till beslut 

att definiera Gällivare flygplats som drivs i förvaltningsform till SGEI-flygplats under 

perioden 2014-2023 utifrån kommunens bedömning att den uppfyller de av EU-

kommissionens uppställda kriterier för detta, 

  

att beslutet delges Näringsdepartementet för kännedom om den ungefärliga om-

fattningen av det kommunala driftstödet. 2012 var kommunens kostnad inkl. kapital-

kostnader för flygplatsen 4,5 mkr. 
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 KS/2014:286 -252 

 

 § 92 

Förvärv av mark del av Dundret 5:4  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att Gällivare kommun förvärvar del av fastigheten Dundret 5:4 för en köpeskilling av 

2 800 000 och i övrigt i enlighet med upprättat förslag till köpekontrakt, 

 

att medel för förvärvet tas från kommunstyrelsens investeringsbudget för markförvärv 

investeringsprojekt 20006. 

 

Bakgrund 

Med anledning av att kommunen planerar att utöka och utveckla skidstadion har för-

handlingar förts med ägaren till fastigheten Dundret 5:4 om förvärv av det område som 

används som husvagnsparkering. 

 

I gällande detaljplan som vunnit laga kraft 2006-07-23 är området avsatt som område 

för bostäder, övernattningsstugor och husvagnscamping. Området har en areal om cirka 

22 000 m
2
. 

 

Förslag till köpekontrakt har upprättats innebärande att kommunen förvärvar området 

för en köpeskilling av 2 800 000 kronor. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Köpeskilling 2 800 000 kronor.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar 

 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att Gällivare kommun förvärvar del av fastigheten 

Dundret 5:4 för en köpeskilling av 2 800 000 och i övrigt i enlighet med upprättat för-

slag till köpekontrakt, 

 

att medel för förvärvet tas från kommunstyrelsens investeringsbudget för markförvärv 

investeringsprojekt 20006. 
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Beslutsunderlag 

1. Köpekontrakt. 

2. Karta över området. 

3. Utdrag ur grundkarta. 

4. Utdrag ur plankartan. 

5. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-04-10 § 30. 
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 KS/2014:269 -214 

 

 § 93 

Planbesked Andra Sidan  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja ett detaljplanearbete för fastig-

heten Gällivare 4:18, Andra Sidan. 

 

Bakgrund 

Anders Emmoth har inkommit med en ansökan om planbesked för fastigheten Gällivare 

4:18, Andra Sidan. 

 

För närvarande gäller områdesbestämmelserna för Andra Sidan som vann laga kraft i 

juni 1993. Det aktuella området har beteckningen L1, som innebär att området utgör en 

kulturhistorisk värdefull miljö, där det öppna odlingslandskapet och jordbruksbebyggel-

sen bildar en bevarandevärd landskapsbild. 

 

Området är utpekat för bostadsändamål i granskningshandlingarna till den fördjupade 

översiktsplanen, Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 2014-2032. Rekommen-

dationerna i fördjupade översiktsplanen (FÖP) 2014-2032 är att Andra Sidan ska priori-

teras för förtätning med upp till 450 bostäder inklusive de redan planerade bostäderna 

på Bryggeribacken. I övrigt ska de strategier och rekommendationer som finns be-

skrivna i den fördjupade översiktsplanen beaktas. 

 

Planläggningen gäller en varierad bostadsbebyggelse med både en- och flerbostadshus. 

Grundidén är att skapa ett varierat utbud av olika bebyggelsetyper och upplåtelseformer 

inom en relativ liten yta och samtidigt försöka behålla den lantliga karaktären på Andra 

Sidan.  

 

Vatten- och avloppsnätet är nyligen utbyggt på Andra Sidan, det finns kapacitet för ny 

bostadsbebyggelse. Dock ligger det aktuella området utanför kommunens verksamhets-

område för vatten- och avlopp (VA), detta bör utredas vidare i planarbetet. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Exploatör bekostar planarbetet. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ett nytt bostadsområde ger förutsättningar för en god boendemiljö för barn och ungdo-

mar. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  213 (244) 

 

 2014-04-28  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar 

 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att 

påbörja ett detaljplanearbete för fastigheten Gällivare 4:18, Andra Sidan. 

 

Beslutsunderlag 

1. Skiss. 

2. Översiktsbild. 

3. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-04-10 § 32. 
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 KS/2014:257 -510 

 

 § 94 

Trafikstrategi för Gällivare kommun  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att anta projektplanen samt 

 

att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta vidare med projektet. 

 

Bakgrund 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en trafikövergripande  

strategi för de centrala delarna i Gällivare kommun. Att ta fram en strategi för hela  

trafikapparaten i en kommun är en lång och invecklad procedur med många olika  

aktörer. För att få en samlad problembild och ringa in alla olika intressenter har  

samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram en projektplan.  

 

Projektet kommer särskilt att studera parkeringsfrågan i centrala Gällivare, hur det  

statliga vägnätet påverkas av den kommande samhällsomvandlingen, gång- och cykel-

vägar samt övriga stråk för oskyddade trafikanter, barriäreffekter i trafikapparaten. 

 

De olika delprojekten kommer i slutändan att sammanställas till en trafikstrategi, med 

tillhörande trafikplan där åtgärder och åtgärdsförslag kommer att redovisas.   

 

Ekonomiska konsekvenser 

Uppskattningsvis kommer trafikstrategin med tillhörande trafikplan kosta cirka 

1 000 000 kronor. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Att få en samlad bild över ovan listade problemområden kommer att leda till konkreta 

åtgärdsförslag för att få ett tryggare och säkrare trafiknät. Detta kommer således ha  

positiva effekter på såväl barn, ungdomar och vuxna.   

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

 

att anta projektplanen, samt 

 

att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta vidare med projektet. 
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Beslutsunderlag 

1. Projektbeskrivning trafikstrategi. 

2. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-04-10 § 33. 
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 KS/2014:292 -045 

 

 § 95 

Gällivare Energi AB - Begäran om kommunal borgen  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att bevilja Gällivare Energi AB kommunal borgen om 18 500 000 kronor för in-

vesteringar i kulvertnät och produktionsanläggningar under 2014. Beslut om detta  

borgensåtagande innebär att borgensramen såsom för egen skuld för Gällivare Energi 

AB härmed uppgår till 639 532 651 kronor, inklusive kortfristig del, jämte därpå lö-

pande ränta och kostnader. 

 

Jäv 

Lars Alriksson (m) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut. 

 

Bakgrund 

Gällivare Energi AB begär i skrivelse, 2014-04-04, om kommunal borgen för upp-

tagande av lån om 18,5 mkr till 2014 års investeringar i kulvertnät och produktions-

anläggningar. 

Lånet avses amorteras på 30 år med rak amortering. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Borgensramen för Gällivare Energi AB uppgår f n till 621 032 651 kronor, jämte därpå 

löpande ränta och kostnader.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att bevilja Gällivare Energi AB kommunal borgen om 18 500 000 kronor för investe-

ringar i kulvertnät och produktionsanläggningar under 2014. Beslut om detta borgens-

åtagande innebär att borgensramen såsom för egen skuld för Gällivare Energi AB här-

med uppgår till 639 532 651 kronor, inklusive kortfristig del, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader. 

 

Beslutsunderlag 

1. Gällivare Energi AB skrivelse med begäran om borgen, 2014-04-04. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-14 § 72. 
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 KS/2014:307 -805  

 

 § 96 

Förslag till nya regler för kommunalt lönebidrag till vissa föreningar  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta nya riktlinjer för kommunalt bidrag enligt upprättat förslag, beslutsunderlag 2. 

 

Bakgrund 

Nu gällande riktlinjer är beslutade av Kommunfullmäktige 960617 (diarienr: 

Ks/1996:306 003). Då en del förändringar inom arbetsmarknadspolitiken skett på senare 

år bedöms det nu finnas behov av revidering av riktlinjerna. Förslagen på förändringar 

som lämnas minskar även risken för felaktiga utbetalningar.    

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser uppstår genom antagandet av de nya riktlinjerna som 

föreslås. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga negativa konsekvenser. 

 

Förslag till beslut 

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta nya riktlinjer för kommunalt bidrag enligt upprättat förslag, beslutsunderlag 2. 

 

Beslutsunderlag 

1. Riktlinjer för kommunalt lönebidrag till föreningar. 

2. Förslag till nya riktlinjer för kommunalt bidrag till vissa föreningar och organisation 

    er som har person anställd och som av Arbetsförmedlingen beviljats viss typ av  

    lönebidrag. 

3. Service- och tekniknämnden 2014-03-25 § 53. 
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 KS/2014:308 -003  

 

 § 97 

Ändring och revidering av service- och tekniknämndens reglemente  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att återremittera ärendet till service- och tekniknämnden för hantering i gängse ordning, 

revidering av reglementen ska ske via nämnd- och utredningsenheten. 

 

Bakgrund 

I februari 2014 antog service- och tekniknämnden strategisk handlingsplan reinveste-

ringar och projekt 2014-2015 med syftet att uppdra till service- och teknikförvaltningen 

att verkställa kommunala reinvesteringsprojekt som service- och tekniknämnden eller 

kommunstyrelsen ger i uppdrag till förvaltningen att genomföra, avseende infrastruktur 

och kommunaltekniska anläggningar.  

 

Förtydliganden avseende nämndens uppdrag har gjorts i reglementet. 

 

I och med detta, har den översyn av reglementet genomförts som nämnden har i upp-

drag att göra varje mandatperiod. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta upprättat förslag till ändring och revidering av reglemente för service- och  

tekniknämnden, 

 

att det nya reglementet gäller från och med den 10 juni 2014. 

 

Beslutsunderlag 

1. Strategisk handlingsplan Reinvesteringar och projekt 2014-2015. 

2. Jämförelse.  

3. Förslag till reglemente. 

4. Service- och tekniknämnden 2014-03-25 § 46. 
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Yrkande   

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att återremittera ärendet till service- och tekniknämnden för hantering i gängse ordning, 

revidering av reglementen ska ske via nämnd- och utredningsenheten. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-

mäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.  
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 KS/2014:232 -041 

 

 § 98 

Budgetjusteringar med anledning av ersättningar för huvudmannaskap drift och 

underhåll allmänna ytor i Malmberget  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att minska Gata/parks driftbudgetram för år 2014 med motsvarande summa som  

ersättningen 4 905 007 kr.  

 

Bakgrund 

Huvudmannaskapsavtal är tecknat mellan Gällivare kommun och LKAB där kommunen 

ersätts för tillkommande kostnader med anledning av stadsomvandlingen. Gata/park får 

en ersättning på 4 905 007 kr för driften år 2014. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Gata/parks driftbudgetram minskas med 4 905 007 kr för år 2014. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att minska Gata/parks driftbudgetram för år 2014 med motsvarande summa som  

ersättningen 4 905 007 kr.  

 

Beslutsunderlag 

1. Driftbudget 2014. 

2. Service- och tekniknämnden 2014-02-25 § 23. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-14 § 62. 
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 KS/2014:236 -340  

 

 § 99 

Justering av budget mot bakgrund av ersättning för huvudmannaskap vatten och 

avlopp (VA) Malmberget  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att ersättningen på 11 507 621 kr ska användas till förnyelse av VA-infrastruktur i  

enlighet med investeringsplanen för VA. Slag 24924, ansvar 15205. 

 

Bakgrund 

Med anledning av samhällsomvandlingen uppstår förändringar i infrastruktur avseende 

VA-anläggningar. Befintliga anläggningar läggs ned och nybyggnation krävs samt drift 

av dessa vilket medför ökade kostnader. Huvudmannaskapsavtal är tecknat mellan  

Gällivare kommun och LKAB där kommunen ersätts för tillkommande kostnader med 

anledning av stadsomvandlingen med 11 507 621 kr för år 2012-2013 som tillfaller VA-

kollektivet.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-04-14 § 63 att lämna ärendet öppet till 

kommunstyrelsens sammanträde den 28 april 2014. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Ersättningen på 11 507 621 kr används till infrastruktursatsningar VA. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att ersättningen på 11 507 621 kr ska användas till förnyelse av VA-infrastruktur i  

enlighet med investeringsplanen för VA. Slag 24924, ansvar 15205. 

 

Beslutsunderlag 

1. Handlingsplan för överskott VA. 

2. Service- och tekniknämnden 2014-02-25 § 22. 

 

Yrkande   

Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v), Lars Alriksson (m), 

Gun Isaxon (skp), Margareta Henricsson (ns) och Birgitta Larsson (s)  
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att ersättningen på 11 507 621 kr ska användas till förnyelse av VA-infrastruktur i  

enlighet med investeringsplanen för VA. Slag 24924, ansvar 15205. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Stig Eriksson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Stig 

Eriksson m fl förslag.  
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 KS/2014:238  

 

 § 100 

Utökning av vatten- och avlopp (VA) verksamhetsområde i Tjautjasjaure  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att utöka VA-verksamhetsområdet i Tjautjasjaure enligt förslag. 

 

Bakgrund 

Med anledning av att byn Tjautjasjaure utvecklas och växer har privatperson byggt en 

egen VA-anläggning utanför kommunens VA-verksamhetsområde. Anläggningen är 

ansluten till det kommunala VA-nätet. 

 

Anläggningen är byggd med yrkesmässig kunskap och består av 237 meter VA-

ledningar inklusive brunnar med åtta stycken anslutna kunder. 

 

Den privatperson som byggt anläggningen med yrkesmässig kunskap uppfyller  

kommunens standard. Ägaren till anläggningen begär att vi löser ut VA-anläggningen, 

eftersom han har svårt att hitta ekonomiska ersättningsformer för nya kunder som vill 

ansluta sig till nätet som han byggt upp. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Då samtliga nyanslutna kunder erlagt anslutningsavgift sker inlösen av VA-

anläggningen för 250 tkr. VA-avgift debiteras fortsättningsvis de anslutna fastighets-

ägarna enligt gällande taxa. Detta innebär att kommunens VA-avdelning övertar drift 

och underhåll av anläggningen.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Investeringarna är positiva och främjar byns utveckling. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att utöka VA-verksamhetsområdet i Tjautjasjaure enligt förslag. 

 

Beslutsunderlag 

1. Karta, Tjautjas VA-anläggning 

2. Service- och tekniknämndens arbetsutskotts protokoll 2014-02-04 § 3. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-14 § 64. 
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 KS/2014:304 -293 

 

 § 101 

Uppförande och finansiering av nytt service- och omsorgsboende på fastigheten 

Gällivare, Kommunalhemmet 1  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att som ersättning för Gunillahem uppföra ett nytt service- och omsorgsboende på  

fastigheten Gällivare, Kommunalhemmet 1,  

 

att finansiering och betalning av service- och omsorgsboendet sker genom ekonomisk 

ersättning från LKAB samt 

 

att godkänna avtal med LKAB om garanterad betalning för uppförande av vård- och 

omsorgsboende.  

 

Bakgrund 

Enligt tidigare beslut har projektering skett för uppförande av ett nytt service- och  

omsorgsboende på fastigheten Gällivare, Kommunalhemmet 1 som ersättning för  

Gunillahem i Malmberget. Fullmäktige föreslås nu besluta att det nya service- och  

omsorgsboendet ska uppföras samt att finansiering av boendet sker genom betalning av 

LKAB.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

I och med att ekonomisk ersättning för uppförande av det nya service- och omsorgs-

boendet kommer att lämna av LKAB innebär det föreslagna beslutet inga investerings-

kostnader för kommunen. Dock uppkommer drifts- och underhållskostnader. Dessa 

kostnader föreslås hanteras i budgetarbetet för 2015-2017. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Det bedöms inte föreligga några direkta konsekvenser för barn och ungdomar med  

anledning av förslaget till beslut. 

 

Förslag till beslut 

att som ersättning för Gunillahem uppföra ett nytt service- och omsorgsboende på  

fastigheten Gällivare, Kommunalhemmet 1,  

 

att finansiering och betalning av service- och omsorgsboendet sker genom ekonomisk 

ersättning från LKAB, samt 
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att godkänna avtal med LKAB om garanterad betalning för uppförande av vård- och 

omsorgsboende.  

 

Beslutsunderlag 

1. Avtal med LKAB om garanterad betalning för uppförande av vård- och omsorgs-

boende. 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  226 (244) 

 

 2014-04-28  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 

 KS/2014:265 -041 

 

 § 102 

Lappland kommunalförbunds årsredovisning 2013  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att godkänna årsredovisning 2013 för Lapplands Kommunalförbund.  

 

Bakgrund 

Lapplands kommunalförbund (LKF) har inkommit med årsredovisning för 2013 samt 

revisionsberättelse. 

 

Driftredovisningen visar att kommunalförbundets kostnader vid årsskiftet överstiger 

intäkterna med 2 368 tkr.  

 

De största anledningarna till underskottet är: 

 

- Eftertaxering från föregående verksamhetsår avseende särskild löneskatt på pen-

sionskostnader, samt ett skattetillägg gällande detta (ca 1 336 tkr)  

- Kostnaderna för sänkt diskonteringsränta (780 tkr) 

 

Av dessa kostnader belastar skattetillägget kansliet och står där för 382 tkr av under-

skottet. Eftertaxeringen och kostnaderna för sänkt diskonteringsränta belastar till största 

delen Lapplands Gymnasium där den största andelen av förbundets personalkostnader 

ligger.  

 

Överskottet för Lapplands lärcentra beror på att budgeterade kostnader för köp av  

IT-utrustning för videokonferens istället finansierats via investeringsbudgeten och  

att delar av personalkostnader kunnat finansieras via externa bidrag.  

Avvikelsen för hela förbundet är 1 % från den totala budgeten. 

           
Lapplands kommunalförbunds direktion har fastslagit att god ekonomisk hushållning 

råder inom kommunalförbundet när samtliga finansiella mål uppnåtts samtidigt som 

verksamhetsmålen uppvisar god måluppfyllelse. 

 

Beträffande de verksamhetsmässiga målen är bedömningen i de flesta fall att målen har 

uppnåtts under verksamhetsåret.  

 

Av de finansiella målen har 5 av 7 uppnåtts under året. 
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Den sammanfattande bedömningen av det ekonomiska utfallet är att förbundet har full-

följt verksamheten under 2013 med god måluppfyllelse beträffande verksamhetsmålen 

dock inte inom beslutade budgetramar.  

 

Ekonomiska konsekvenser  

Ingen ekonomisk konsekvens. 

 

Konsekvens för barn och ungdomar 

Ingen konsekvens. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna årsredovisning 2013 för Lapplands Kommunalförbund.  

 

Beslutsunderlag 

1. Lapplands Kommunalförbunds direktion 2014-02-27 § 5. 

2. Årsredovisning 2013, revisionsberättelse för Lapplands kommunalförbund. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-14 § 65. 
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 KS/2013:661 -104 

 

 § 103 

Rådet för funktionshinderfrågor begäran om utökning av antalet sammanträden från 

fyra till sex per år  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att avslå begäran. 

 

Reservation 

Margareta Henricsson (ns) och Gun Isaxon (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget lagt förslag. 

 

Bakgrund 

Rådet för funktionshinderfrågor, RFF, har inkommit med en begäran om utökning av 

sammanträden från fyra till sex sammanträden per år.  

 

Rådet för funktionshinderfrågor är ett samråds- och referensorgan knutet till kommun-

styrelsen. Rådet är ett informations-, rådgivnings- och remissorgan mellan företrädare 

för de funktionshindrades organisationer och kommunens styrelse och nämnder. 

 

Rådet för funktionshinderfrågor vill med denna skrivelse återaktualisera behovet av en 

utökning av antalet sammanträden då rådet menar att samhällsomvandlingen torde inne-

bära krav på större engagemang från Rådet för funktionshinderfrågor men också för att 

den kunskap som handikappföreningarna har verkligen tillvaratas av nämnder och sty-

relse i samhällsomvandlingen men även i andra frågor som rör vårt samhälle och dess 

medborgare. 

 

2012-11-13 beslutade Rådet för funktionshinderfrågor att begära en utökning av antalet 

sammanträden från fyra till sex per år. Den 18 februari 2013 beslutade kommun-

styrelsen att avslå framställan om utökning av antalet sammanträden och att ge  

Kommunledningskontoret i uppdrag att göra en uppföljning av arbetsformerna för  

samtliga kommunens råd. Denna sammanställning presenterades till Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2013-09-23 och lades till handlingarna. 

 

Utredning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen uppger att deras ambition är att utöka samverkan med 

Rådet för funktionshinderfrågor, vilket skulle innebära ett ökat behov av sammanträden.  
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Av sammanställningen av arbetsformerna för samtliga kommunens råd framgår att en 

utökning till sex sammansträden per år skulle likställa Rådet för funktionshinderfrågor 

med övriga råd vad gäller antal sammanträden. Folkhälsorådet sammanträder enligt 

sammanställningen minst fyra gånger per år, övriga minst sex gånger per år. 

 

Bedömning 

Rådet för funktionshinderfrågor utgör en unik kompetens som det är av största vikt att 

tillvarata på flera plan i vårt samhälle i dag men särskilt i beaktande av samhälls-

omvandlingen. 

 

Rådet för funktionshinderfrågor har redan idag möjlighet att kalla till två extra  

sammanträden. Genom att permanenta dessa så att de är planerade i kalender underlättas 

planering för både Rådet för funktionshinderfrågor och andra samverkanspartners.  

 

I dagsläget finns uppgifter från Samhällsbyggnadsförvaltningen som pekar på ett ökat 

behov av engagemang från Rådet för funktionshinderfrågor på grund av framför allt 

samhällsomvandlingen. Med anledning av detta förslås att begäran om utökning av 

sammanträden från fyra till sex sammanträden per år bifalles. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-04-14 § 67 att lämna ärendet öppet till 

kommunstyrelsens sammanträde den 28 april 2014. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunstyrelsens budget för arvodes- och sammanträdeskostnader för Rådet för 

funktionshinderfrågor uppgår till 32 000 kr (gäller både 2013 och 2014) och år 2013 

förbrukades 18 772 kr, knappt 60 %. Det innebär att kostnaden per sammanträde uppgår 

till ca 4 700 kr och att en utökning till sex sammanträden skulle uppgå till en kostnad av 

ca 28 200 kr vilket ryms inom befintlig budget.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Barn och ungdomars åsikter har inte inhämtats. Konsekvenserna bör betraktas som  

positiva då en utökning av sammanträden ger möjlighet till bland annat information, 

möjlighet att påverka samt snabbare handläggning vad gäller remissvar och yttranden i 

ärenden som rör barn och ungdomar.  

 

Förslag till beslut 

Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att bifalla begäran från Rådet för funktionshinderfrågor att utöka antalet sammanträden 

från fyra till sex, då indikationer på ökat engagemang från Rådet för funktionshinder-

frågor föreligger. 
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Beslutsunderlag 

1. Rådet för funktionshinderfrågor 2013-12-10 § 32. 

2. Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-18 § 12. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2013-09-23 § 166. 

4. Sammanställning av de kommunala rådens arbetsformer. 

 

Yrkande   

Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Tomas Junkka (s)  

 

att avslå begäran. 

 

Margareta Henricsson (ns) yrkar med instämmande av Gun Isaxon (skp) 

 

att bifalla begäran från Rådet för funktionshinderfrågor att utöka antalet sammanträden 

från fyra till sex, då indikationer på ökat engagemang från Rådet för funktionshinder-

frågor föreligger. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag mot Margareta Henricsson (ns) och Gun 

Isaxsons (skp) förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner 

ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med 

Lars Alriksson m fl förslag.  
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 KS/2010:514 -003 

 

 § 104 

Revidering av partistöd 2014  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta de nya föreskrifterna för lokalt partistöd. 

 

Bakgrund 

Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft 2014-02-01.  

Därför har en översyn av de lokala föreskrifterna för partistöd genomförts. Översynen 

visade på behov av ändringar i de lokala förskrifterna för det kommunala partistödet. 

 

Kort sammanfattning av förändringar 

2 kap §§ 9-12 Kommunallagen (1991:900) samt prop. 2013/14:5  

 

De nya reglerna är avsedda att synliggöra beslutsfattande, utbetalningar och upp-

följningen av det lokala partistödet mer tillgängliga för medborgarna.  

 

Enligt den nya lydelsen i kommunallagen ska det lokala partistödet syfta till att stärka 

partiernas ställning i den kommunala demokratin. Det lokala partistödet får endast bestå 

av ett grundstöd och/eller ett mandatstöd. Fullmäktige ska årligen fatta beslut om att 

utbetala partistödet. 

 

Fullmäktige får besluta att inte ge stöd till representerat parti med obesatt mandat  

kap 2 § 10 st 2 kommunallag (1991:900). Med lagtextens ord är ett parti representerat 

om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap 

vallagen (2005:837).  

 

Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. 

 

En mer uttömmande sammanfattning och förklaring finns i bilagda cirkulär 14:12 från 

SKL, Sveriges kommuner och landsting. 

 

Motivering till förslaget till nya föreskrifter för partistöd 

Förslaget till de nya föreskrifterna för partistöd är utformade utifrån Sveriges kommuner 

och landstings förslag. 

 

De ändringar i de lokala föreskrifterna om kommunalt partistöd som föreslås jämfört 

med tidigare lydelse av de lokala förskrifterna för partistöd är tillägg och förtydligande i  
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rätten till partistöd, fördelningen av partistöd samt att den tidigare uppdelningen av  

partistödet i grundstöd, utbildningsstöd, mandatstöd och särskilt stöd för valår har 

sammanförts proportionerligt till grundstöd och mandatstöd enligt nya lagtexten. Dessu-

tom har två paragrafer om redovisning och granskning samt utbetalning tillkommit. Att-

satserna om lokalkostnader i de tidigare föreskrifterna om lokalt partistöd har tagits bort 

och får anses ingå i grundstödet.  

 

Kommentarer till de föreslagna nya föreskrifterna om kommunalt partistöd 

§ 1 i förslaget. Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäk-

tige enligt 14 kap vallagen (2005:837). Med den nya lagtexten följer att fullmäktige kan 

besluta att begränsa partistödet för parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina 

platser i fullmäktige.  

 

§ 2 i förslaget. Inför lagändringen ansåg regeringens utredare att någon detaljerad  

skrivning om hur och till vad partistödet ska användas inte var önskvärd, eftersom 

partierna inom ramen för syftet borde tillåtas maximal flexibilitet. Syftet är att stärka de 

politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Därav följer att de lokala 

föreskrifterna inte kan föreskriva att viss del används för till exempel utbildning, valår 

eller lokalkostnader. Dessa tidigare stödformer har därför fördelats på grundstöd och 

mandatstöd.  

 

§ 3 i förslaget. Fullmäktige får besluta om att förlängt partistöd (när representation  

upphör, så kallade tomma stolar) ska utgå, dock längst under ett år efter att representa-

tionen upphört. Fullmäktige får även besluta att ställa krav att mandaten ska ha varit 

besatt en viss minsta tid för att förlängt stöd ska utgå enligt kap 2 § 9 st 3 kommunallag 

(1991:900). Till följd av detta föreslår utredningen att denna paragraf om förlängt parti-

stöd samt villkor för detta införs i de nya förskrifterna. 

 

§ 4 i förslaget ställer krav på redovisning och granskning enligt nya lagkrav. 

 

§ 5 i förslaget redogör för beslut om utbetalning samt restriktioner för utbetalning. Den 

nya lagtexten ställer krav på att fullmäktige minst en gång per år fattar beslut om att 

betala ut partistöd, om detta ska utbetalas i förskott eller efterskott samt ifall partistöd 

ska innehållas på grund av utebliven redovisning. 

 

Att ställa närvarokrav om aktivt deltagande är ej tillåtet enligt nya lagtexten därför har 

det villkoret tagits bort i förslaget till de nya förskrifterna. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Eventuellt kan de nya föreskrifterna medföra minskade kostnader då den nya lagen ger 

fullmäktige möjlighet att begränsa partistödet för parti som inte kunnat bemanna en eller  

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050837.htm#K14
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050837.htm
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flera av sina platser i fullmäktige. I övrigt är det inga förändringar av partistödets sam-

manlagda storlek.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta de nya föreskrifterna för lokalt partistöd enligt bilaga. 

 

Beslutsunderlag 

1. Jämförelsedokument gamla och nya föreskrifter för kommunalt partistöd. 

2. Förslag till nya Föreskrifter Kommunalt partistöd. 

3. Sveriges kommuner och landstings cirkulär 14:12. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-14 § 68. 

 

Yrkande 

Stig Eriksson (v) yrkar  

 

att anta de nya föreskrifterna för lokalt partistöd. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Stig Erikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommun-

fullmäktige i enlighet med Stig Erikssons förslag.  
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 KS/2014:12 -019 

 

 § 105 

Ärendeuppföljning  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med godkännande lägga ärendeuppföljningslistan till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ärendeuppföljningslistan 2014-04-15. 
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 KS/2011:648 -730 

 

 § 106 

Motion av Iris Dimitri (v), Stig Eriksson (v), Ove Haarala (v),  Ann-Christin  

Lehtipalo (v), Henrik Lehtipalo (v), Karl-Erik Taivalsaari (v) - Gällivare hemtjänst 

står till tjänst  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att avslå motionen. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden har mottagit från kommunstyrelsen (KS 2011.648/730) uppdraget att 

ansvara för beredning av motion Gällivares hemtjänst står till tjänst!  

 

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att framta ett yttrande över motionen. 

Enligt yttrandet har motionen ringa betydelse för den brukargruppen som skulle beröras. 

Socialstyrelsen avråder kommunerna starkt att frångå bestämmelserna i socialtjänst-

lagen om handläggning och dokumentation då socialnämnden ansvarar för att den  

enskilde får sina behov tillgodosedda och detta äventyras i så kallad förenklad bistånds-

bedömning som föreslås i motionen. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen då den ej överensstämmer med gällande lagstiftning. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion. 

2. Socialnämnden 2014-02-20 § 17. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-14 § 69. 

 

Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar 
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att avslå motionen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfull-

mäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.  
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 KS/2014:59 -612 

 

 § 107 

Motion av Lena Lindberg (s) och Johannes Sundelin (s) - Kvalitetssäkring av bygg-

programmet på Välkommaskolan  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att avslå motionen då gymnasieskolan lyder under Lapplands Kommunalförbund. 

 

Bakgrund 

Motionen framhåller att kommunen står inför stora utmaningar och möjligheter när det 

gäller byggandet. Byggeleverna på Välkommaskolan saknar idag kvalitativa stora  

projekt där nya material, energioptimering och strikta miljökrav gäller. Detta gör att 

eleverna tappar i spetskompetens och på grund av detta inte matchar de krav som bygg-

branschen ställer. Motionärerna ser därför möjligheten att Gällivare kommun upplåter 

tomter som byggeleverna bebygger vilket skulle medföra att byggeleverna kan ligga i 

framkant när det gäller teknik, nya material och energi. 

 

Motionärerna föreslår därför  

 

att Gällivare kommun upplåter tomter för Byggprogrammet på Välkommaskolan, att 

bebyggas successivt med ett färdigställt hus per 14 månader och att detta förfarande 

prolongeras under en 6-års period 

 

att Gällivare kommun har en checkkredit (eller motsvarande) under byggtiden som 

täcker byggkostnaderna. När respektive hus färdigställts säljs husen av kommunen på 

öppna marknaden. Eventuella kreditförluster för kommunen kan ses som kvalitetsför-

bättring för eleverna på byggprogrammet 

 

att Gällivare kommun genom att bifalla de två tidigare att-satserna, medverkar till att 

byggeleverna får en kvalitetsförbättring i sin utbildning och ökar sin attraktivitet på  

arbetsmarknaden. 

 

Utredning 

En kommunicering av motionen har skett med skolchef Bert-Olov Ström, Lapplands 

Kommunalförbund och rektor för Byggprogrammet Peter Axelsson. Båda ställer sig 

positiva till motionen och anser att det vore en fantastisk möjlighet som höjer kvalitén 

på byggutbildningen samt dess status. Peter Axelsson påpekar att ett projekt enligt  

motionen skulle vara kvalitetshöjande för alla tre programmen, bygg-, el-, och vvs-

programmen.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig också mycket positiv till motionens projekt-

förslag då ett sådant projekt skulle möjliggöra en inriktning mot till exempel ”energi-

snåla hus i kallt klimat”. Det skulle kunna bli en inspirationskälla och öka intresset för 

energisnålt byggande i Gällivare. Samhällsbyggnadsförvaltningen har dock funderingar 

och farhågor kring vad kreditansvaret och täckning av eventuella kreditförluster skulle 

medföra för kommunen. Om huset/husen inte går att sälja kan förlusterna bli mycket 

stora. 

 

Utifrån upplägget med byggelever som bygger på kommunens mark och med kredit från 

kommunen skulle en diskussion om otillbörlig konkurrens lätt kunna uppstå, särskilt om 

kommunen dessutom ska täcka alla eventuella förluster. 

 

Bedömning 

Utredningen visar på många positiva reaktioner men även en del farhågor. Det som haft 

avgörande betydelse för bedömningen är dock att Lapplands Kommunalförbund är  

huvudman för Välkommaskolan, inte kommunen.  Det är tveksamt om en kommunal 

kredit/borgen skulle vara lagenlig med annan huvudman, därför bedömer Nämnd- och 

utredningsenheten att motionen bör avslås. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Ej beräkningsbara utan utredning. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ej bedömningsbara utan utredning. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen då gymnasieskolan lyder under Lapplands Kommunalförbund. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-14 § 70. 
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 KS/2014:61 -021 

 

 § 108 

Motion av Tomas Nilsson (s) och Ulf Normark (s) - Svenska kollektivavtal  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att ärendet skall återremitteras i väntan på tjänsteskrivelse samt att ärendet tas upp på  

kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2014. 

 

Reservation 

Margareta Henricsson (ns) och Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till  

förmån för eget lagt förslag. 

 

Bakgrund 

Tomas Nilsson (s) och Ulf Normark (s) föreslår i motion att fullmäktige ska besluta att 

det vid upphandlingar ska ställas krav på att företag har tecknat svenskt kollektivavtal, 

samt att man politiskt uppmanar företag som bedriver verksamhet i Gällivare att teckna 

svenska kollektivavtal, såväl svenska som utländska företag.  

 

Frågan om det är möjligt att ställa krav på svenska kollektivavtal vid upphandling har 

prövats av domstol ett antal gånger, och krav på kollektivavtal har inte bedömts som 

förenligt med EG-rätten och inte heller med den svenska upphandlingslagstiftningen (se 

t.ex. kommissionen mot Tyskland i mål C-493-99 och avgörande av kammarrätten i 

Stockholm mål 1713-1995).   

 

EU-parlamentet har den 15 januari 2014 antagit nya direktiv för upphandlingar som 

bl.a. ska medföra att upphandlande myndigheter kan väga in kvalité, miljöskäl, sociala 

frågor samt innovation samtidigt som hänsyn tas till priset och kostnaderna under hela 

livscykeln. Parlamentets beslut skapar även en möjlighet att utesluta anbudsgivare som 

inte uppfyller EU:s arbetsrättsliga bestämmelser. Direktivet har dock inte direkt effekt, 

och medlemsstaterna har 24 månader på sig att skriva in de nya reglerna i nationell  

lagstiftning. Om dessa regler medför en möjlighet att ställa krav på svenska kollektiv-

avtal vid upphandlingar får anses som oklart till dess att parlamentets direktiv har inför-

livats i svensk rätt.  

 

Mot denna bakgrund föreslås därför att motionärernas förslag avslås. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-04-14 § 71 att lämna ärendet öppet till 

kommunstyrelsens sammanträde den 28 april 2014. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Det bedöms inte föreligga några ekonomiska konsekvenser med anledning av förslaget 

till beslut. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Det bedöms inte föreligga några konsekvenser för barn och ungdomar med anledning av 

förslaget till beslut. 

 

Förslag till beslut 

att avslå motionen eftersom det inte är förenligt med gällande upphandlingslagstiftning 

att kräva att företag tecknat svenska kollektivavtal vid upphandlingar.  

 

Beslutsunderlag 

1. Motion. 

 

Yrkande 1 

Birgitta Larsson (s) yrkar att ärendet skall återremitteras i väntan på tjänsteskrivelse 

samt att ärendet tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2014. 

 

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 vid dagens sammanträde.  

 

Yrkande   

Margareta Henricsson (ns) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m)  

 

att avslå motionen. 
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 KS/2013:649 -736  

 

 § 109 

Överlåtelse av myndighetsutövning för färdtjänst och riksfärdtjänst till Regionala 

kollektivtrafikmyndigheten/Länstrafiken i Norrbottens Län  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Gällivare kommun överlåter sina uppgifter enligt Lag om färdtjänst (1997:736 t o m 

2010:1068) , §§ 4 och 6 samt Lag om riksfärdtjänst (1997:735 till kommunalförbundet 

Norrbottens Läns kollektivtrafikmyndighet, 

 

att överlåtelsen sker snarast eller vid den tidpunkt som Gällivare kommun och myndig-

heten kommer överens om, 

 

att tidigare tecknade avtal eller beslut om färdtjänst mellan Gällivare kommun och 

Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivmyndighet/ Länstrafiken i Norrbotten 

AB upphävs. 

 

Bakgrund 

Under våren 2013 har Kollektivtrafikmyndigheten besökt alla kommuner i Norrbotten 

och presenterat ett förslag där Regional kollektivtrafikmyndigheten kan ta över ansvaret 

för myndighetsutövningen för färdtjänst och riksfärdtjänstbeslut. 

I en överlåtelse innebär att myndigheten skall fortsätta verka för de gemensamma  

färdtjänstregler som framtagits på initiativ av kommunförbundet i Norrbotten. Gemen-

samma färdtjänstregler innebär att det blir rättvisare, tydligare och enklare för både 

färdtjänstresenärer och handläggare. Gällivare avviker på en punkt från de gemen-

samma färdtjänstreglerna och det är maxtaxan. Om maxtaxans vara eller icke vara är en 

punkt som måste belysas i en eventuell avtalsskrivning om den skall finnas kvar. Om 

den skall utgå och man ska följa regelverket till fullo bör beslut tas i frågan. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Vid en överlåtelse av tillståndsgivningen kommer kommunens kostnader baseras på 

antalet prövade ärenden. I praktiken innebär det att respektive kommun månadsvis  

faktureras för ett antal ärenden baserat på folkmängden i kommunen. Slutlig justering 

av antalet faktiska ärenden sker efter bokslut, varefter kostnaden justeras. 

Den preliminära årskostnaden för tillståndprövningen beräknas till cirka 291 tkr/år. 
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Idag avsätter Socialförvaltningen 0,50 % tjänst till tillståndsgivningen. Vid en eventuell 

överlåtelse kan denna tjänst omvandlas till andra arbestuppgifter inom Social-

förvaltningen. 

 

Färdtjänstbudgeten har under de sista åren visat ett positivt resultat bland annat för att 

samordningen av resor är mycket bra och att antalet resor minskar. En överlåtelse av 

tillståndsgivningen borde således finansieras inom befintlig budget. 

Kommunen kommer även efter överlåtelsen svara för alla kostnader för utförda  

transportuppdrag och tillståndsprövning. Regionala kollektivtrafiken kommer att  

fakturera kommunen månadsvis för utförda uppdrag, tillståndsgivning samt  

administrativa kostnader. 

 

Under 2013 var budget för färdtjänsten på 2962 tkr och riksfärdtjänst på 365 tkr, totalt 

3327 tkr. Om en överlåtelse sker beräknas den totala kostnaden för handläggning och 

tranporter och administrativa kostnader för riks- och färdtjänst till ca 2650 tkr. Man bör 

ha med att i detta är inte den 0,50 % tjänst inräknad som gör att räkna som en ren bespa-

ring. 

 

Överlåtelsen innebär att Regionala Kollektivtrafikmyndigheten övertar ansvaret för 

färdtjänst och riksfärdtjänst i sin helhet dvs. uppdraget omfattar hela färdtjänst-

hanteringen allt från tillståndsprövningen, regelverk och avgifter samt upphandling, 

beställningsmottagning, samordning, betalningsadministration, statistik etc. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Föreslagna beslut medför inga direkta konsekvenser för barn och ungdomar. Frågan har 

dock inte varit till ungdomsrådet för att inhämta deras åsikter.  

 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att Gällivare kommun överlåter sina uppgifter enligt Lag om färdtjänst (1997:736 t o m 

2010:1068) , §§ 4 och 6 samt Lag om riksfärdtjänst (1997:735 till kommunalförbundet 

Norrbottens Läns kollektivtrafikmyndighet, 

 

att överlåtelsen sker snarast eller vid den tidpunkt som överenskommes mellan Gälli-

vare kommun och myndigheten, 

 

att tidigare tecknade avtal eller beslut om färdtjänst mellan Gällivare kommun och 

Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivmyndighet/Länstrafiken i Norrbotten 

AB upphävs. 
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Beslutsunderlag 

1. Utredning. 

2. Missiv - Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet och 

    centraliserad färdtjänsthantering i länet – Överlåtelse av färdtjänst och riksfärdtjänst, 

    Gällivare kommun. 

3. Socialnämnden 2014-04-10 § 32. 

 

Yrkande 

Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) 

 

att Gällivare kommun överlåter sina uppgifter enligt Lag om färdtjänst (1997:736 t o m 

2010:1068) , §§ 4 och 6 samt Lag om riksfärdtjänst (1997:735 till kommunalförbundet 

Norrbottens Läns kollektivtrafikmyndighet, 

 

att överlåtelsen sker snarast eller vid den tidpunkt som Gällivare kommun och myndig-

heten kommer överens om, 

 

att tidigare tecknade avtal eller beslut om färdtjänst mellan Gällivare kommun och 

Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivmyndighet/Länstrafiken i Norrbotten 

AB upphävs. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Tommy Nyström m fl förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå  

kommunfullmäktige i enlighet med Tommy Nyström m fl förslag.  
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                  KS/2013:529 -006 

  

§ 110 

Förskjuta budgetprocessen, ändring av sammanträdestidplanen  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att förskjuta budgetprocessen en månad enligt lagt förslag. 

 

Bakgrund 

Budgetdialogen med nämndsordförande, förvaltningschefer och kommunala bolagen 

flyttas från 5 maj till 27 maj 2014. 

 

Driftbudget, investeringsbudget samt taxor i egen nämnd föreslås tas för kommun-

styrelsen 8 september 2014, miljö- och byggnämnden 28 augusti 2014, service- och 

tekniknämnden 9 september 2014, socialnämnden 4 september 2014 och barn-,  

utbildning- och kulturnämnden 9 september 2014. 

 

Budgetberedningen flyttas från 26 augusti 2014 till 22 september 2014. 

 

Kommunens budget 2015-2017 flyttas från 22 september till 27 oktober 2014. Därefter 

tar kommunfullmäktige budgeten enligt plan den 17 november 2014. 

 

Beslutsunderlag 

1. Tidplanförslag. 

 

Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att förskjuta budgetprocessen en månad enligt lagt förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta 

Larssons förslag.  

  

 


