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§ 99

Sammanträdets ö nande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 164 (309)

2010-11-15

Ålderspresidenten Stig Eriksson (v) öppnar dagens sammanträde med följande ord;

"Fullmäktige, ledamöter, nya som gamla, åhörare och radiolyssnare. Som den person
som tjänstgjort längst i Gällivare fullmäktige som så kallad ålderspresident, eller kanske
i någons ögon en sådan där gammal stör som man aldrig blir av med, i vilket fall som
helst så har jag fått äran att öppna och inleda det första fullmäktigemötet för mandat-
perioden 2011-2014. Några ledamöter har lämnat oss efter valet, några nya har tillkom-
mit, och jag vill önska alla ledamöter välkommen, men riktar också ett speciellt
välkommen till de nya ledamöterna och till deras fina, kanske ett av de allra finaste upp-
drag man kan f å, nämligen att företräda kommunmedborgarna i viktiga beslut. Jag
hoppas att den kommande mandatperioden ska föra med sig konstruktiva debatter, utan
personliga påhopp eller smutskastningar. Framför oss ledamöter ligger nämligen en rad
viktiga beslut för kommunmedborgamas bästa, som knappast blir bättre av ett dåligt
debattklimat. Det ska vara hårda debatter, ja, men med sakligt innehåll och respekt för
varandra. Det är det som ger upphov till framgång för Gällivare kommun. Därför
hoppas jag att vi tillsammans som nu ska tala för kommunmedborgarna vågar ta klivet i
Gällivare fullmäktige och göra Gällivare kommun till den bästa kommunen i landet,
vilket jag är övertygad om att alla ni ledamöter vill, även om vi har olika mål, och fård-
sätt för att nå dit. Och med dessa ord förklarar jag dagens, och mandatperiodens, första
fullmäktige för öppnat."

1 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 165 (309)

2010-11-15

§ 100

Val av kommunfullmäkti es residium för tiden 1 november 2010 - 31 oktober
2014

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Lena Israelsson (s) till kommunfullmäktiges ordförande,

att välja Lena Lindberg (s) till kommunfullmäktiges förste vice ordförande,

att välja Stig Eriksson (v) till kommunfullmäktiges andre vice ordförande.

Yrkande 1
Stig Eriksson (v) yrkar att proportionellt valsätt skall användas.

d(71-/--
- 1 Utdragsbestyrkande

KS/2010:630 101

Bakgrund
Föreligger val till kommunfullmäktiges presidium. Ordförande, förste vice ordförande
samt andre vice ordförande ska väljas.

Propositionsordning 1
Ordförande ställer Stig Erikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda pro-
positioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Stig
Erikssons förslag.

Yrkande  2
Valberedningens ordförande Siv Vågman (s) yrkar att Lena Israelsson (s) väljs till
kommunfullmäktiges ordförande, att Lena Lindberg (s) väljs till kommunfullmäktiges
förste vice ordförande, samt att Stig Eriksson (v) väljs till kommunfullmäktiges andre
vice ordförande.

Propositionsordning  2
Ordförande ställer Siv Vågmans förslag till beslut under proposition. Efter gjorda pro-
positioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Siv
Vågmans förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 166 (309)

2010-11-15

Kommunfullmäktige beslutar

att företa val som om proportionell valmetod har tillämpats,

att välja Birgitta Larsson (s) till valberedningens ordförande,

att välja Frank Öqvist (s) till valberedningens vice ordförande,

KS/2010:631 -101

§ 101

Val av kommunfullmäkti es valberednin för tiden 1 november 2010 - 31 oktober
2014  

att Gunnel Eriksson (s), Lena Lindberg (s), Wania Lindberg (s), Börje Johansson (s),
Eva Alriksson (m), Henrik Lehtipalo (v), Dagmar Nyman (mp), Gun Isaksson (skp) och
Margareta Henricsson (ns) väljs till valberedningens ordinarie ledamöter,

att Johannes Sundelin (s), Ulf Normark (s), Maria ikh161(s), Rita Poromaa (s), Jan
Holma (s), Roland Axelsson (s), Monica Nordvall Hedström (m), Erland Söderberg (v),
Ingrid Larsson (mp), Fredric Olofsson (skp) och Bernt Nordgren (ns) väljs till val-
beredningens ersättare.

Bakgrund
Föreligger val till kommunfullmäktiges valberedning, 11 ordinarie ledamöter och 11
ersättare ska väljas.

Vid upprättat förslag till val av ledamöter och ersättare i valberedningen har Moderata
Samlingspartiet och Norrbottens Sjukvårdsparti, samt Vänsterpartiet, Miljöpartiet och
Sveriges Kommunistiska Parti haft valteknisk samverkan.

I Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 167 (309)

2010-11-15

Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning:

Mandat nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar att Birgitta Larsson (s) väljs till ordförande, att Frank Öqvist
(s) väljs till vice ordförande, att Gunnel Eriksson (s), Lena Lindberg (s), Wania
Lindberg (s), och Börje Johansson (s) väljs till ordinarie ledamöter, och att Johannes
Sundelin (s), Ulf Normark (s), Maria Ahl&I (s), Rita Poromaa (s), Jan Holma (s) och
Roland Axelsson (s) väljs till ersättare.

Lars Alriksson (rn) yrkar att Eva Alriksson (m) väljs till ordinarie ledamot, och att
Monica Nordvall Hedström (m) väljs till ersättare.

Jeanette Wäppling (v) yrkar att Henrik Lehtipalo (v), Dagmar Nyman (mp) och Gun
Isaksson (skp) väljs till ordinarie ledamöter, och att Erland Söderberg (v), Ingrid
Larsson (mp) och Fredric Olofsson (skp) väljs till ersättare.

Margareta Henricsson (ns) yrkar att Margareta Henricsson (ns) väljs till ordinarie leda-
mot, och att Bernt Nordgren (ns) väljs till ersättare.

Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms, Lars Alrikssons, Jeanette Wäpplings och
Margareta Henricssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner
finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms,
Lars Alrikssons, Jeanette Wäpplings och Margareta Henricssons förslag.

1 Utdragsbestyrkande

1
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§ 102

Information från revisorerna

Kommunfullmäktige beslutar

2010-11-15

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 168 (309)

Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar Lennart Hagstedt, Revisorerna, om granskning av
delårsrapporten. Lennart Hagstedt anser att förvaltningsberättelsen är omfattande och
ambitiös, men att möjligheten att göra den mer tillgänglig för medborgarna bör under-
sökas. De synpunkter som finns rörande redovisningsmetoderna har lämnats in till
ekonomienheten.

Informationen pågår måndagen den 15 november 2010, k1.11:00 — 11:05.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 103

Delgivningar

Kommunfullmäktige beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Delgivningar

1. KS 2010:549 450
Förvaltningsrätten har den 12 oktober 2010 beslutat i mål nr 1958-10E att avvisa över-
klagandet gällande ny renhållningsordning.

2. KS 2010:444 041
Kommunstyrelsen har 2010-06-21, 2010-06-22 § 183 beslutat i ärendet Engångssats-
ningar 2010.

3. KS 2010:312 007
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har 2010-09-28 § 137 beslutat angående reviso-
rernas granskning av minoritetsspråkslagens efterlevnad.

4. KS 2010:587 311
Medborgare har den 12 oktober 2010 inkommit med en skrivelse angående väg bakom
Murgatan.

5. KS 2010:629 007
Revisorerna i Gällivare kommun har beslutat att anta PwC som leverantör av revisions-
biträde, för perioden 2011-2014.

I

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 169 (309)

2010-11-15

1 Utdragsbestyrkande
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§ 104

Resultat- och balansbud et- TOP bostäder AB

Kommunfullmäktige beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 170 (309)

2010-11-15

KS/2010:373 -041

att ta del av TOP bostäder AB:s resultat- och balansbudget samt nyckeltal för 2011-
2013.

Reservation
Lars Alriksson (in), Monica Nordvall Hedström (m), Ingrid Josefsson (m), Fredrik
Nilsson (rn), Benny Ringvall (rn), Piotr Korzunowicz (rn), Bemt Nordgren (ns) och
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig till förmån för lagt förslag från Lars Alriksson
m.fl.

Bakgrund
TOP bostäder AB:s förslag till resultat- och balansbudget samt nyckeltal 2011-2013.

Kommunstyrelsen § 122, 2010-06-22, har beslutat att TOP bostäder AB till kommun-
fullmäktige skall komplettera med nyckeltal för underhållet och att underhållet ska öka
under planperioden.

TOP bostäder AB har i skrivelse den 2010-10-19 kompletterat med budgetbilaga som
upptar belopp för reparations- och underhållskostnad per m2 uthyrningsbar yta. Angivet
belopp är dock detsamma för hela planperioden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ta del av TOP bostäder AB:s resultat- och balansbudget samt nyckeltal för 2011-
2013.

Beslutsunderlag
1. Ekonomienhetens skrivelse 2010-05-19.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 111.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 122.
4. TOP bostäder AB:s skrivelse 2010-10-19.
5. Resultat- och balansbudget, samt nyckeltal 2011-2013.
6. Ekonomienhetens skrivelse 2010-10-19.
7. Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-25 § 282.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 171 (309)

2010-11-15

Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (ns) att nyckeltalen för
rep och underhåll kr/m2 skall vara för 2011: 180 kr, 2012: 200 kr och för 2013: 220
kronor.

Tommy Nyström (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.

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

1 Utdragsbestyrkande
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§ 105

Resultat och balansbud et - Gällivare Värrneverk AB

Kommunfullmäktige beslutar

2010-11-15

att ta del av Gällivare Värmeverk AB:s resultat- och balansbudget samt nyckeltal för
2011-2013.

Jäv
Lars Alriksson (m), Henrik Lehtipalo (v) och Siv Vågman (s) anför jäv och deltar
inte vid beslut.

Bakgrund
Gällivare Värmeverk AB:s förslag till resultat- och balansbudget samt nyckeltal 2011-
2013.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ta del av Gällivare Värmeverk AB:s resultat- och balansbudget samt nyckeltal för
2011-2013.

Beslutsunderlag
1. Resultat- och balansbudget samt nyckeltal för 2011-2013.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 112.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 123.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 172 (309)

UtdragsbestyrkandeeL"
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Kommunfullmäktige beslutar

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 173 (309)

2010-11-15

§ 106

Resultat och balansbud et - Matla et i Gällivare AB

att ta del av Matlaget i Gällivare AB:s resultat- och balansbudget samt nyckeltal för
2011-2013.

Jäv
Erland Söderberg (v) och Gunnel Eriksson (s) anför jäv och deltar inte vid beslut.

Bakgrund
Matlaget i Gällivare AB:s förslag till resultat- och balansbudget samt nyckeltal 2011-
2013.

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

Förslag till beslut
Komrnunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Utdragsbestyrkande

att ta del av Matlaget i Gällivare AB:s resultat- och balansbudget samt nyckeltal för
2011-2013.

Beslutsunderlag
1. Resultat- och balansbudget samt nyckeltal 2011-2013.
2. Ekonomienhetens skrivelse 2010-05-19.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 113.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 124.

KS/2010:362 -041



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 107

Revisorernas försla till bud et 2011 samt lan för 2012-2013

Kommunfullmäktige beslutar

För Revisorerna:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 174 (309)

2010-11-15

Driftbudgetram 2011: 1 515 tkr varav 160 tkr i engångsanslag
Budgetplan 2012: 1 355 tkr
Budgetplan 2013: 1 355 tkr

Bakgrund
Revisorernas förslag till budget 2011 samt plan för 2012-2013:

Driftbudgetram 2011: 1515 tkr varav 160 tkr i engångsanslag
Budgetplan 2012: 1355 tkr
Budgetplan 2013: 1355 tkr

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna revisorernas förslag till budget år 2011, samt plan 2012-2013 till
kommunfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag
1. Revisorernas sammanträdesprotokoll 2010-05-05 § 2.
2. Driftbudgetram/plan 2011-2013.
3. Konsekvensbeskrivning.
4. Ekonomienhetens skrivelse 2010-05-19.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 115.
6. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 125.

r (Ift
I Utdragsbestyrkande

KS/2010:363 -041
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§ 108

Driftbud et 2011 lan 2012-2013 - Kommunfullmäkti e

Kommunfullmäktige beslutar

För Kommunfullmäktige:

Driftbudgetram 2011: 1 055 tkr
Budgetplan 2012: 905 tkr
Budgetplan 2013: 905 tkr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 175 (309)

2010-11-15

Bakgrund
Kommunfullmäktiges förslag till budget 2011 samt plan för 2012-2013:

Driftbudgetam 2011: 1055 tkr
Budgetplan 2012: 905 tkr
Budgetplan 2013: 905 tkr

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomisk konsekvenser.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

För Kommunfullmäktige:

Driftbudgetrarn 2011: 1 055 tkr
Budgetplan 2012: 905 tkr
Budgetplan 2013: 905 tkr

Beslutsunderlag
1. Driftbudgetram/plan 2011-2013.
2. Ekonornienhetens skrivelse 2010-05-19.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 116.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 126.

Utdragsbestyrkande

KS/2010:364 -041
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§ 109

Driftbud et 2011 lan 2012-2013 - Valnämnden

Kommunfullmäktige beslutar

För Valnämnden:

Driftbudgetrarn 2011: 29 tkr
Budgetplan 2012: 29 tkr
Budgetplan 2013: 29 tkr

2010-11-15

Bakgrund
Valnämndens förslag till budget 2011 samt plan för 2012-2013:

Driftbudgetram 2011: 29 tkr
Budgetplan 2012: 29 tkr
Budgetplan 2013: 29 tkr

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

För Valnämnden:

Driftbudgetram 2011: 29 tkr
Budgetplan 2012: 29 tkr
Budgetplan 2013: 29 tkr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 176 (309)

Beslutsunderlag
1. Driftbudgetrarn/plan 2011-2013.
2. Ekonornienhetens skrivelse 2010-05-19.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-31 § 117.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 127.

Utdragsbestyrkande

KS/2010:365 -041



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 110

Driftbud et 2011 lan 2012-2013 - Överförm ndarnärnnden

Kommunfullmäktige beslutar

För Överförmyndarnämnden:

Driftbudgetram 2011: 1 029 tkr
Budgetplan 2012: 1 029 tkr
Budgetplan 2013: 1 029 tkr

2010-11-15

Bakgrund
Överförmyndarnämndens förslag till budget 2011 samt plan för 2012-2013:

Driftbudgetram 2011: 1 029 tkr
Budgetplan 2012: 1 029 tkr
Budgetplan 2013: 1 029 tkr

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kornrnunfullrnäktige besluta

För Överförmyndarnämnden:

Driftbudgetram 2011: 1029 tkr
Budgetplan 2012: 1029 tkr
Budgetplan 2013: 1029 tkr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 177 (309)

Beslutsunderlag
1. Driftbudgetram/plan 2011-2013.
2. Ekonornienhetens skrivelse 2010-05-19.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 118.
4. Kornmunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 128.

Utdragsbestyrkande

KS/2010:366 -041
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§ 111

Kommunst elsens investerin sbud et 2011 lan 2012-2013

Kommunfullmäktige beslutar

För Kommunstyrelsen:

Investeringsbudget 2011: 0 kr
Budgetplan 2012: 0 kr
Budgetplan 2013: 0 kr

2010-11-15

Bakgrund
Föreligger investeringsäskande till följande projekt;
1. Skärrntak godsmottagning kommunhus — förstudie 200 tkr
2. Järnvägsstation förstudie av byggnad
3. Ombyggnation växeln

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

För Kommunstyrelsen:

Investeringsbudget 2011: 0 kr
Budgetplan 2012: 0 kr
Budgetplan 2013: 0 kr

Beslutsunderlag
1. Ekonomienhetens skrivelse 2010-04-15.
2. Sammandrag investeringsplan.
3. Projektbilaga.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 119.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 129.

I - -

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 178 (309)

1 Utdragsbestyrkande

KS/2010:78 -041

Reservation
Lars Alriksson (rn), Monica Nordvall Hedström (m), Ingrid Josefsson (m), Fredrik
Nilsson (m), Benny Ringvall (m) och Piotr Korzunowicz (rn) reserverar sig till förmån
för lagt förslag från Lars Alriksson.
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Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar

För Kommunstyrelsen:

Investeringsbudget 2011: 200 tkr
Budgetplan 2012: 0 kr
Budgetplan 2013: 0 kr

Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) i enlighet med
förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Tommy Nyströrns m.fl. förslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 179 (309)

2010-11-15

1 Utdragsbestyrkande

1
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Li

§ 112

Ko ierin s riser för extern ko ierin 2011

Kommunfullmäktige beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 180 (309)

2010-11-15

att taxa för kopieringspriser för extern kopiering för år 2011 förblir oförändrad.

KS/2010:60 -041

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade om ny taxa för kopieringspriser för extern kopiering för
år 2009. Taxeändringarna innebar bl.a. kostnader per antal kopior, format samt tidigare
ej upptagna kostnader för fårgkopior. För år 2010 beslutades om oförändrad taxa.

För år 2011 föreslås att taxan för kopieringspriser för extern kopiering förblir oföränd-
rad.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget om oförändrad taxa innebär inga nya ekonomiska beräkningar att ta ställning
till.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget innebär inga förändringar för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullrnäktige besluta

att taxa för kopieringspriser för extern kopiering för år 2011 förblir oförändrad.

Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-02-08.
2. Taxa — kopieringspriser för extern kopiering, 2010.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-29 § 67.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-26 § 84.

I Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 181 (309)

2010-11-15

§ 113

Taxa för Kontrollanter och kontrollantarvoden lotterier 2011

att taxa för lotteritillstånd och kontrollantarvoden för år 2011 är oförändrad.

Bakgrund
Den 5 oktober 2009 § 131 beslutade kommunfullmäktige att höja avgiften för lotteritill-
stånd från 300 kr till 400 kr. Kornmunfullmäktige beslutade även att maxirnera kon-
trollarvodena på små lotteri med en omsättning på max 20 000 kr till 300 kr och för
större lotterier till max 1 500 kr.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna har dags datum ej kunnat räknats ut.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ej kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att taxa för lotteritillstånd och kontrollantarvoden för år 2011 är oförändrad.

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2009-10-05 § 131.
2. Nämnd- och utredningsenhetens tjänsteskrivelse 2010-03-03.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-29 § 68.
4. Komrnunstyrelsens protokoll 2010-04-26 § 85.

1 Utdragsbestyrkande

KS/2010:59 -806
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§ 114

Taxa för förenin st.änster 2011

Kommunfullmäktige beslutar

att taxa för föreningstjänster, kopiering för år 2011 förblir oförändrad.

Bakgrund
För år 2011 föreslås att taxan för föreningstjänster, kopiering förblir oförändrad.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget om oförändrad taxa innebär inga nya ekonomiska beräkningar att ta ställning
till.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget innebär inga förändringar för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att taxa för föreningstjänster, kopiering för år 2011 förblir oförändrad.

Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-02-08.
2. Taxa för föreningstjänster, kopiering 2010.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-29 § 69.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-26 § 86.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 182 (309)

2010-11-15

Utdragsbestyrkande

KS/2010:61 -041
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§ 115

Försla till taxa ansöknin s- och tills nsav ift serverin stillstånd 2011

Kommunfullmäktige beslutar

att taxa för ansöknings- och tillsynsavgift för serveringstillstånd lämnas oförändrad för
2011.

Bakgrund
Enligt 7 kap. 13 § alkohollagen har kommuner rätt att ta ut avgift för prövningen av
serveringstillstånd samt för tillsynen av de som har serveringstillstånd. Avgifterna får
enligt 8 kap. 3c § kommunallagen (1991:900) inte överstiga de kostnader kommunen
har för att tillhandahålla tjänsten.

De nu gällande avgifterna för tillståndsprövning och tillsyn har trätt i kraft den 1 januari
2010, varför en beräkning av täckningsgrad inte har kunnat ske.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-03-29 § 70 att ärendet lämnas öppet till
kommunstyrelsens sammanträde 2010-04-26.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär oförändrad finansieringsgrad för tillståndprövning och till syn.

Konsekvenser För barn och ungdomar
Det bedöms inte föreligga några konsekvenser för barn eller ungdomar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att taxa för ansöknings- och tillsynsavgift för serveringstillstånd lämnas oförändrad för
2011.

Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-03-12.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-29 § 70.
3. Taxa för ansöknings- och tillsynsavgift enligt alkohollagen för år 2010.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-26 § 87.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 183 (309)

2010-11-15

Utdragsbestyrkande

KS/2010:58 -706
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§ 116

Tätortstrafikens birettaxa 2011

Kommunfullmäktige beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 184 (309)

2010-11-15

att Länstrafiken i Norrbotten AB justeringar av biljettpriser gäller för enkelprisbiljett,
rabattkort 10-20 resor och periodkort,

att kortavgiften för 2011 är oförändrad,

att priset på årskortet för barn och ungdomar är oförändrad under 2011,

att priset på årskortet för vuxna är oförändrad under 2011.

KS/2010:62 -041

Reservation
Lars Alriksson (m), Monica Nordvall Hedströrn (m), Ingrid Josefsson (m), Fredrik
Nilsson (rn), Benny Ringvall (m) och Piotr Korzunowicz (m) reserverar sig till förmån
för lagt förslag från Lars Alriksson.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 28 februari 2002 § 28 att justering av biljettpriser för
tätortstrafiken skall årligen följa Länstrafiken i Norrbotten AB:s justering av biljett-
priser. I kommunfullmäktige 2009-10-05-06 § 135 fastställdes även nya priser för års-
kortet som innebar att årskortet för vuxna höjdes med 300 kronor och för ungdomar
blev den oförändrad.

Ekonomiska konsekvenser
En höjning med 100 kronor för barn och ungdomar skulle medföra ca 100 000 kronor i
ökade intäkter. Att inte höja biljettpriserna kan innebära att kostnaden för kollektiv-
trafiken kommer att öka. Idag kan vi inte säga vad effekten av de nya priserna på års-
kortet innebär. Men troligtvis kommer de prisökningar som har gjorts inför 2010 inte
vara tillräckliga för att klara av indexuppräkningarna av avtalet för 2010 och 2011.

Konsekvenser fdr barn och ungdomar
En höjning av årskortet för ungdomar med 100 kronor motsvarar ca 8 kronor i månaden
vilket fås se som en överkomlig höjning. Dock finns det ju risker att höjningen kan upp-
levas som stor för en ensamstående med flera barn där alla i familjen behöver ett års-
kort.

Utdragsbestyrkande

Li
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 185 (309)

2010-11-15

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att Länstrafiken i Norrbotten AB justeringar av biljettpriser gäller för enkelprisbiljett,
rabattkort 10-20 resor och periodkort,

att kortavgiften för 2011 är oförändrad,

att priset på årskortet för barn och ungdomar är oförändrad under 2011,

att priset på årskortet för vuxna är oförändrad under 2011.

Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-02-17.
2. Biljettpriser för Länstrafiken i Norrbotten AB.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-29 § 71.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-26 § 88.

Yrkande
Lars Alriksson (rn) yrkar att Länstrafiken i Norrbotten AB:s prislista gör sig gällande,
samt, att priset på årskort för barn och ungdomar sänks med 100 kronor till 200 kronor
för 2011.

Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) och Gun
Isaksson (skp) i enlighet med förslag till beslut.

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

Utdragsbestyrkande
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§ 117

Kommunst elsens driftbud et 2011-2013

Kommunfullmäktige beslutar

För Kommunstyrelsen:

Driftbudget 2011: 86 250 tkr, varav engångsanlag 0 kr
Budgetplan 2012: 86 225 tkr
Budgetplan 2013: 86 225 tkr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 186 (309)

2010-11-15

KS/2010:77 -041

Reservation
Lars Alriksson (rn), Monica Nordvall Hedström (m), Ingrid Josefsson (m), Fredrik
Nilsson (m), Benny Ringvall (m) och Piotr Korzunowicz (m) reserverar sig till förmån
för lagt förslag från Lars Alriksson.

Bakgrund
Förslag till driftbudgetram för 2011 med totalt 86 025 tkr, vilket är 700 tkr över beslutad
ram, förslag till driftbudgetram för 2012 och 2013 med totalt 86 325 tkr, vilket är 1 000
tkr över beslutad.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts budgetberedning 2010-05-31 framkom att ovan-
nämnda äskande skulle vara 86 725 tkr, varav 700 tkr i engångsanslag för år 2011, samt
86 300 tkr för åren 2012 och 2013.

Anslaget för World Cup skall vara 925 tkr i stället för som uppgivet 700 tkr för 2011
och 300 tkr för 2012. Dessutom tillkommer 82 tkr för projektet Lumiora i ramäskande
fr.o.m. år 2011.

Driftbudget 2011: 87 032 tkr, varav 700 tkr i engångsanslag, inga driftkonsekvenser
Budgetplan 2012: 86 307 tkr
Budgetplan 2013: 86 307 tkr

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-31 § 120 att ärendet lämnas öppet
till kommunstyrelsens sammanträde 21 juni 2010.

1 Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

För Kommunstyrelsen:

Driftbudget 2011: 86 250 tkr, varav engångsanlag 0 kr
Budgetplan 2012: 86 225 tkr
Budgetplan 2013: 86 225 tkr

Beslutsunderlag
1. Ekonornienhetens skrivelse 2010-04-15.
2. Förslag till driftbudgetramar 2011 — 2013 inkl engångsanslag.
3. Driftbudgetbilaga.
4. Sammanställning taxeförändringar.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 120.
6. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 130.

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

Lars Alriksson (rn) yrkar

För Kommunstyrelsen:

Driftbudget 2011: 84 332 tkr
Budgetplan 2012: 84 307 tkr
Budgetplan 2013: 84 307 tkr

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 187 (309)

2010-11-15

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar

2010-11-15

§ 118

Taxa för offentli kontroll inom livsmedel 2011

att anta förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedel att gälla fr.o.m. 1 januari
2011.

Bakgrund
Miljö- och byggkontoret har gjort en översyn av taxan för offentlig kontroll inom
livsmedel. Revideringen innebär en höjning av timavgiften till 752 kr/timme från
nuvarande 718 kr/timme. Timavgiften har räknats upp enligt kommunens prognos för
procentuella lönekostnadsökningar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 188 (309)

1 Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Taxa för Gällivare kommuns offentliga kontroll inom livsmedel.
2. Miljö- och byggnämndens protokoll 2010-05-06 § 107.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 160.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 131.

KS/2010:345 -206

att anta förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedel att gälla fr.o.m. 1 januari
2011.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

I

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  189 (309)

2010-11-15

KS/2010:343 -206

§ 119

Plan- och b lovtaxa för miYö- och b nämndens verksamhet 2011

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslaget till ändringfhöjning av grundbeloppet och grundtimkostnaden att gälla
från och med 1 januari 2011,

att revidering av taxans grundbelopp och justeringsfaktorer beslutas av kommun-
fullmäktige.

Ajournering måndagen den 15 november 2010, kl. 13:50-13:55

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 1990, § 214 att byggnadsnämndens
verksamhet skall ha en 70 % självfinansieringsgrad.

Den 27 augusti 2007, § 131 beslutade kommunfullmäktige att höja plan- och bygglov-
taxans grundbelopp (G) från 27 till 35 kronor samt att godkänna förslag till ny taxa att
gälla från 1 januari 2008. Ingen ändring av grundbeloppet har skett efter det.

Ändringar av taxans grundbelopp (G) och eventuella justeringsfaktorer kan beslutas
årligen av miljö- och byggnämnden under förutsättning att kommunfullmäktige har be-
slutat om önskad kostnadstäckning d v s hur kostnader ska fördelas mellan avgifter och
skattemedel. Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.

att anta förslaget till ändring/höjning av grundbeloppet och grundtimkostnaden att gälla
från och med 1 januari 2011.

Beslutsunderlag
1. Förslag på reviderad taxa.
2. Miljö- och byggnämndens protokoll 2010-05-06 § 87.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 161.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 132.

I Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  190 (309)

2010-11-15

Yrkande
Lars Alriksson (rn) yrkar med instämmande av Margareta Henricsson (ns) och Ulf
Normark (s)

att anta förslaget till ändring/höjning av grundbeloppet och grundtimkostnaden att gälla
från och med 1 januari 2011,

att revidering av taxans grundbelopp och justeringsfaktorer beslutas av kommun-
fullmäktige.

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

I Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 191 (309)

2010-11-15

§ 120

Taxa inom MiLöbalkens område 2011

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Beslutsunderlag
1. Taxa inom Miljöbalkens område.
2. Taxebilaga 1.
3. Taxebilaga 2.
4. Miljö- och byggnämndens protokoll 2010-05-06 § 106.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 162.
6. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 133.

Utdragsbestyrkande

KS/2010:344 -206

att anta förslag till taxa inom Miljöbalkens område att gälla fr.o.m. 1 januari 2011.

Bakgrund
Miljö- och byggkontoret har gjort en översyn av taxan inom miljöbalkens område.
Revideringen innebär en höjning av timavgiften till 752 kr/timme från nuvarande 718
kr/timme. Timavgiften har räknats upp enligt kommunens prognos för procentuella
lönekostnadsökningar. Även antalet objekt och tillsynstimmar/objekt har reviderats.

att anta förslag till taxa inom Miljöbalkens område att gälla fr.o.m. 1 januari 2011.
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§ 121

Plantaxa för rnil'ö- och b nämndens verksamhet 2011

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslaget till plantaxa med grundbeloppet 37 att gälla fr.o.rn. 1 januari 2011,

att revidering av ingående faktorer beslutas av kommunfullmäktige.

Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2007-08-27, § 131 en plan- och bygglovtaxa som bygger på
SKL:s förslag till taxa. I kommunens taxa saknas taxa för planavgift. I de flesta fall
regleras kostnaden för planarbete i ett avtal mellan kommunen och exploatören men i de
fall detta inte sker måste en taxa finnas för att en planavgift ska kunna tas ut, PBL 11
kap 5 §. Avgiften kan då tas ut tidigast i samband med bygganmälan.

Ett förslag till plantaxa har tagits fram. Den beräknas efter en formel på samma sätt som
bygglovavgiften. Forrneln föreslås justeras med faktor 0,6 vid enkelt planförfarande, 0,7
vid normalt planförfarande och 0,8 om det krävs MKB (miljökonsekvensbeskrivning).

En konsekvensberäkning på kostnaden för upprättande av detaljplan alternativt
områdesbestämmelser, baserad på nuvarande grundbelopp (G) 35 respektive det nya
föreslagna Grundbeloppet (G) 37 har upprättats. I kalkylen har 4 vanliga exempel
använts.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslaget till plantaxa med grundbeloppet 37 att gälla fr o m 1 januari 2011.

Beslutsunderlag
1. Plantaxa (Plan- och bygglovtaxa).
2. Miljö- och byggnämndens protokoll 2010-05-06 § 88.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-31 § 163.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 134.

Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar att anta förslaget till plantaxa med grundbeloppet 37 att gälla
fr.o.m. I januari 2011, samt, att revidering av ingående faktorer beslutas av kommun-
fullmäktige.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 192 (309)

2010-11-15

Utdragsbestyrkande

KS/2010:342 -206
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Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Lars
Alrikssons förslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 193 (309)

2010-11-15

1 Utdragsbestyrkande
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2010-11-15

§ 122

Taxa för Gällivare kommuns tills n över handel med vissa rece tfria läkemedel
2011  

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till taxa för Gällivare kommuns tillsyn över handel med vissa receptfria
läkemedel att gälla fr.o.m. 1 januari 2011.

Bakgrund
Förslaget föreslås med anledning av den nya lagen (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel, som trädde ikraft den 1 november 2009. Enligt 20 § i lagen skall
den kommun där detaljhandel bedrivs kontrollera efterlevnaden av lagen och av de före-
skrifter som meddelats med stöd av lagen. Vidare så sägs i 23 § i ovannämnda lag att
kommunen får ta ut en avgift för sin kontroll av den som bedriver detaljhandel med
vissa receptfria läkemedel.

Förslaget följer Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:27. Cirkuläret utkom
från Sveriges Kommuner och Landsting 2010-04-28.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till taxa för Gällivare kommuns tillsyn över handel med vissa receptfria
läkemedel att gälla fr.o.m. 1 januari 2011.

Beslutsunderlag
1. Förslag taxa för Gällivare kommuns tillsyn över handel med vissa receptfria
läkemedel.
2. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Cirkulär 10:27.
3. Utdrag Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
4. Miljö- och byggnämndens protokoll 2010-05-06 § 111.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 164.
6. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 135.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 194 (309)

Utdragsbestyrkande

KS/2010:341 -706



sc59:15
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

För Barn-, utbildning- och kulturnämnden:

Investeringsbudget 2011: 0 kr
Budgetplan 2012: 0 kr
Budgetplan 2013: 0 kr

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna inryms ej i barn-, utbildning- och kulturnämndens budget.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

För Barn-, utbildning- och kulturnämnden:

Investeringsbudget 2011: 0 kr
Budgetplan 2012: 0 kr
Budgetplan 2013: 0 kr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 195 (309)

2010-11-15

Utdragsbestyrkande

KS/2010:316 -041

§ 123

Investerin sbud et 2011 lan 2012-2013 - Barn- utbildnin - och kulturnämnden

Reservation
Lars Alriksson (m), Monica Nordvall Hedströrn (rn), Ingrid Josefsson (rn), Fredrik
Nilsson (rn), Benny Ringvall (rn), Piotr Korzunowicz (m), Bernt Nordgren (ns) och
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig till förmån för lagt förslag från Lars Alriksson
m.fl.

Bakgrund
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har inkommit med äskanden för 2011 avseende
investeringsbudgeten, uppgående till 3 920 tkr.
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1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 196 (309)

2010-11-15

Beslutsunderlag
1. Förteckning över investeringsäskanden med kommentarer.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-05-10 § 56.
3. Sammandrag investeringsbudget/plan 2011, 2012 och 2013 BUoK.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 121.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 136.

Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v), Börje Johansson (s)
och Tommy Nyström (s) i enlighet med förslag till beslut.

Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (m) och Bernt Nordgren
(ns)

För Barn-, utbildning- och kulturnämnden:

Investeringsbudget 2011: 120 tkr
Budgetplan 2012: 0 kr
Budgetplan 2013: 0 kr

Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fi. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-
fullmäktige har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 124

Taxa avseende uth min av skollokaler 2011

Ekonomiska konsekvenser

Matsal  
Sjöparksskolan 150:-/gång
övriga 80:-/gång
OBS! Per gång = 2,5 tim.

Övemattning
Grupp/natt 500:- 500:-
Person/natt 60:- 60:-
OBS! Grupp ca 20 st.

Datasalar
Helda = 08.00-16.00

Maskinhyra

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 197 (309)

2010-11-15

Kommunfullmäktige beslutar

att taxorna för uthyrning av skollokaler är oförändrade under 2011,

att Gunillaskolan stryks från listan av skollokaler.

Bakgrund
Taxoma för uthyming av skollokaler höjdes 2008-09-29. Någon ytterligare höjning är
inte motiverad i dagsläget. Gunillaskolan stryks från listan eftersom kommunen inte
längre bedriver skolverksamhet där.

400:-/gång
150:-/gång

800:-/gång
450:-/gång

500:-
60:-

Sal 600:-/dag
150:-/dator och dag

Utdragsbestyrkande

K512010:323 -041

1600:-/gång
900:-/gång

1000:-
120:-

1200:-/dag
300:-/dag
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Halvda 4 tim

Maskinhyra

Kvällstid 18.00-21.00

Maskinhyra

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  198 (309)

2010-11-15

Sal 400:-/dag 800:-/dag
100:-/dator och halvdag 200:-/dator

Sal 100:-/tim 200:-/tim
40:-/dator och timme 80:- dator och tim

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att taxorna för uthyrning av skollokaler är oförändrade under 2011,

att Gunillaskolan stryks från listan av skollokaler.

Beslutsunderlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-05-01 § 64.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 122.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 140.

Utdragsbestyrkande
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§ 125

Taxa avseende försäYnin av måltidsku on er till ersonal inom barn- utbildnin -
och kulturnämnden 2011

Kommunfullmäktige beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 199 (309)

2010-11-15

KS/2010:318 -041

att måltidskuponger för personal inom barn-, utbildning- och kulturnämnden höjs till
67 kr/mål för år 2011 med anledning av ökade livsmedelskostnader.

Bakgrund
Personal inom barn-, utbildning- och kulturnämnden kan köpa måltidskuponger för lunch
i samband med skolmåltider.

Gällande taxa år 2010 för lunch i samband med skolmåltider är 65 kr/mål. Måltids-
kupongerna säljs i häften med 10 stycken kuponger/häfte. Debitering sker via lön.

Med anledning av ökade livsmedelskostnader föreslås att måltidskuponger för personal
inom barn-, utbildning- och kulturnämnden för år 2011 höjs till 67 kr/mål.

Ekonomiska konsekvenser
Höjning två kronor/måltidskupong motsvarar samma höjning (3 % med en avrundning
neråt till hela krontal) som Matlaget AB höjer skolluncherna med anledning av ökade
livsmedels-kostnader.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att måltidskuponger för personal inom barn-, utbildning- och kulturnämnden höjs till
67 kr/mål för år 2011 med anledning av ökade livsrnedelskostnader.

Beslutsunderlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-05-10 § 59.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 123.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 141.

Utdragsbestyrkande
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§ 126

Taxa för bildarkivet 2011

Kommunfullmäktige beslutar

2010-11-15

att taxan för Bildarkivet är oförändrad för år 2011 med undantag av Lagring på diskett
som helt tas bort eftersom dessa ej används.

Bakgrund
Gällande prislista för Bildarkivet är enligt följande:
Inskanning 30 kr/bild
Lagring på diskett 10 kr (inkl diskett)
Lagring på Cd 130 kr (inkl cd-skiva)
Via e-post/annat lagrings- 30 kr
media

Utskrift av fotografier på fotopapper
A4
Fotopapper 75 kr
Tunnare ca 120 gr 30 kr

A3
Fotopapper
Tunnare ca 100 gr

100 kr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 200 (309)

40 kr

KS/2010:321 -041

Inplastning
A4 10 kr
A3 15 kr
I övrigt följer bildarkivet Museiföreningens prislista. Finns på Museiförenings hernsida
(www.meseif.a.se)

Ekonomiska konsekvenser
Intäkter till bildarkivet på ca 15 000 kr/år.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

I Utdragsbestyrkande

i
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att taxan för Bildarkivet är oförändrad för år 2011 med undantag av Lagring på diskett
som helt tas bort eftersom dessa ej används.

Beslutsunderlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-05-10 § 62.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 124.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 142.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 201 (309)

2010-11-15

i Utdragsbestyrkande

i
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§ 127

Taxa avseende färrlåneav ifter biblioteken 2011

Kommunfullmäktige beslutar

att taxan för fjärrlån på biblioteken är oförändrad för år 2011.

Bakgrund
Gällande taxa för fjärrlån är 10 kr/media.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att taxan för fjärrlån på biblioteken är oförändrad för år 2011.

Beslutsunderlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-05-10 § 61.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 125.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 143.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 202 (309)

2010-11-15

Utdragsbestyrkande

KS/2010:320 -041
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1 V /

§ 128

Taxa avseende försenin sav ift inom biblioteksverksamheten 2011

Kommunfullmäktige beslutar

2010-11-15

att taxan avseende förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten är oförändrad för år
2011.

Bakgrund
Normal lånetid inom biblioteksverksamheten består av tjugoåtta dagar. Ingen övertids-
avgift tas ut om återlämning sker inom en vecka efter lånetidens utgång. Vid mer än 1
veckas försenad återlämning påförs en avgift om 5 kr/media och vecka, men med ett
maximalt belopp om 50 kr/rnedia samt ett maximalt belopp på 500 kr/låntagare.

Ekonomiska konsekvenser
Biblioteken får intäkter på ca 30 000 kr/år.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga. Barn betalar ingen övertidsavgift.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 203 (309)

KS/2010:319 -041

att taxan avseende förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten är oförändrad för år
2011.

Beslutsunderlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-05-10 § 60.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 126.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 144.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 129

Taxa Kulturskolan 2011

Kommunfullmäktige beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 204 (309)

2010-11-15

att terminsavgiften 500 kr/termin för Kulturskolan ligger oförändrat under år 2011.

Bakgrund
Kulturskolan tar terminsavgift på 500 kr för elever som spelar, dansar, drillar eller
sjunger i kulturskolans kvällskör. Ingen elev betalar mer än en avgift även om eleven
deltar i fler aktiviteter.

Ekonomiska konsekvenser
Terminsavgifter ger en intäkt på 300 000 kr/år till kulturskolans verksamhet.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Det kan för vissa vara svårt att betala 500 kr/termin vilket kan göra att vissa barn och
ungdomar inte kan delta av just det ekonomiska skälet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att terminsavgiften 500 kr/termin för Kulturskolan ligger oförändrat under år 2011.

Beslutsunderlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-05-10 § 58.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 127.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 145.

Yrkande
Gun Isaksson (skp) yrkar att kulturskolans aktiviteter för elever ska vara avgiftsfria.

Lena Lindberg (s) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (m) i enlighet med förslag
till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer Lena Lindbergs m.fl. förslag mot Gun Isakssons förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Lena Lindbergs m.fl. förslag.

1 Utdragsbestyrkande

1

KS/2010:317 -041
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Kommunfullmäktige beslutar

Ekonomiska konsekvenser
Kommunen får intäkter via avgifter och statsbidrag.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

t/l

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 205 (309)

2010-11-15

§ 130

Taxa för av ifter inom förskola famil.eda hem och skolbarnsomsor 2011

KS/2010:315 -041

att avgifterna inom förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg skall vara
oförändrade.

Bakgrund
Gällivare Kommun tillämpar maxtaxa inom förskola, familjedaghem (pedagogisk om-
sorg) och skolbarnomsorg. Kommunen följer regelverket och tar ut de avgifter som på-
bjuds enligt maxtaxebestämmelserna.

Arbete med revidering av tillämpningsanvisningarna inom förskola, familjedaghem och
skolbarnsornsorg pågår och ska beslutas av barn-, utbildning- och kulturnämnden under
hösten 2010.

att avgifterna inom förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg skall vara
oförändrade.

Beslutsunderlag
1. Gällande taxa.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-05-10 § 57.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 128.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 146.

1 Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 206 (309)

2010-11-15

§ 131

Taxa avseende u rättande av ko ia å ori inalbet 2011

att taxan för upprättande av kopia på originalbetyg i samband med utdrag från betygs-
katalog är oförändrad för år 2011.

Bakgrund
Gällande taxa för upprättande av kopia på originalbetyg i samband med utdrag från
betygskatalog är 100 kr exklusive moms.

Ekonomiska konsekvenser
Intäkterna för upprättande av kopia på originalbetyg är ca 1 000 kr/år.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att taxan för upprättande av kopia på originalbetyg i samband med utdrag från betygs-
katalog är oförändrad för år 2011.

Beslutsunderlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-05-10 § 63.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 129.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 147.

Utdragsbestyrkande

KS/2010:322 -041



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

För Barn-, utbildning- och kulturnämnden:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 207 (309)

2010-11-15

§ 132

Driftbud et 2011 lan 2012-2013 - Barn- utbildnin - och kulturnämnden

Driftbudgetram 2011: 252 845 tkr, varav 2 000 tkr i engångsanslag
Budgetplan 2012: 247 369 tkr, varav 0 kr i engångsanslag
Budgetplan 2013: 248 404 tkr, varav 0 kr i engångsanslag

Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (rn) och Monica Nordvall Hedström (m) reserverar
sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 1.

Protokollsanteckning
Bernt Nordgren (ns) och Margareta Henricsson (ns) har inlämnat en skriftlig
protokollsanteckning, se bilaga 2.

Bakgrund
Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ska barn-, utbildning- och kulturnärnndens
budgetrarn för år 2011 minskas med 6 100 000 kr. Barn-, utbildning- och kultur-
nämnden har den 30 mars 2010 § 49 beslutat att uppdra till förvaltningen att inkomma
med sparförslag 13.5 %, avseende kostnader på lokaler, samt att sparförslagen ska
kompletteras med konsekvensbeskrivningar.

Enligt förslag ska summan på neddragningen av barn-, utbildning- och kulturnämndens
justeras till 4 900 000 kr.

1 underlaget föreslår barn-, utbildning- och kulturförvaltningen följande:

Neddragningar av lokalytor inklusive Nordan med 4 900 000 kr.

Utökning av driftbudgetram med 2 050 000 kr.

Utökning av driftbudget för år 2011 med 320 000 kr i form av engångsanslag.

KS/2010:324 -041

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts budgetberedning 2010-05-31 har konstaterats att
genom beslut i barn-, utbildning- och kulturnämnden 2010-03-30 § 40 respektive

1 Utdragsbestyrkande
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2010-05-10 § 67 äskas ytterligare ramanslag om 788 tkr respektive 928 tkr fr.o.rn. år
2011. Ovanstående innebär att barn-, utbildning- och kulturnämndens driftbudget-
äskande för åren 2011-2013 uppgår till:

Driftbudgetram 2011: 253 546 tkr, varav 185 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2012: 249 985 tkr, varav 100 tkr i engångsanslag
Budgetplan 2013: 249 920 tkr, varav 100 tkr i engångsanslag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade 2010-05-31 § 130 att ärendet lämnas öppet
till kommunstyrelsens sammanträde 21 juni 2010.

I det senaste underlaget inför LKF:s direktionsmöte i Gällivare den 28 juni har presen-
terats nya preliminära äskanden för Lapplands gymnasium:

Driftbudgetram 2011: 67 051 tkr
Budgetplan 2012: 65 940 tkr
Budgetplan 2012: 62 742 tkr

dvs Lapplands gymnasiums äskanden överstiger kommunstyrelsens preliminära belopp
med:

Driftbudgetram 2011: 611 tkr
Budgetplan 2012: 2 629 tkr
Budgetplan 2012: 2 357 tkr

Ekonomiska konsekvenser
Neddragningar i befintlig budgetrarn får konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Neddragningar i befintlig budgetram kan få konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

För Barn-, utbildning- och kulturnämnden:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  208 (309)

Driftbudgetram 2011: 250 845 tkr, varav 0 kr i engångsanslag
Budgetplan 2012: 247 369 tkr, varav 0 kr i engångsanslag
Budgetplan 2013: 248 404 tkr, varav Otkr i engångsanslag

För Lapplands gymnasium har i föreliggande budgetförslag från kommunstyrelsen pre-
liminärt upptagits:

1 Utdragsbestyrkande
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Driftbudgetram 2011: 66 440 tkr
Budgetplan 2012: 63 311 tkr
Budgetplan 2012: 60 385 tkr

Beslutsunderlag
1. Driftbudget 2011-2013 med konsekvensbeskrivning.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-05-10 § 55.
3. Driftbudget 2011-2013 Lapplandsgymnasium.
4. Sammanställning taxeförändring.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 130.
6. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 148.

Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v)

För Barn-, utbildning- och kulturnämnden:

Driftbudgetram 2011: 252 845 tkr, varav 2 000 tkr i engångsanslag
Budgetplan 2012: 247 369 tkr, varav 0 kr i engångsanslag
Budgetplan 2013: 248 404 tkr, varav 0 kr i engångsanslag

Lars Alriksson (m) yrkar

För Barn-, utbildning- och kulturnämnden:

Driftbudgetram 2011: 255 247 tkr, varav 700 tkr i engångsanslag
Budgetplan 2012: 252 771 tkr, varav 1 200 tkr i engångsanslag
Budgetplan 2013: 253 806, vara 1 200 tkr i engångsanslag

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 209 (309)

2010-11-15
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Moderata Samlingspartiet
i Gällivare

Undertecknade reserverar sig till förmån för eget lagt förslag. Reservanterna vill även till
protokollet förtydliga att med den av majoriteten tagna budgeten så är BUoK-nämnden
underfinansierad för år 2011.

-/• • • c, • « •`• --
Lars Alriksson (m)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Monica Nordvall Hedström

.1(

Angående Driftbudget  2011,  plan 2012-2013  — Barn-Utbildning-
och kulturnämnden

Eva Alriksson (m)

Reservation
20 10-1 1-21
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Norrbottens

Sjukvårdsparti
Protokollsanteckning till § 34, Driftsbudgetram 2011 plan 2012-2013
Barn-, utbildning- och kulturnämnden.

Norrbottens Sjukvårdparti Gällivare vill poängtera vikten av en satsning på
äskandet  "born och elever i behov ov sörskilt stod".  På vissa skolor finns det ett
starkt behov av resursförstärkning för att klarar dessa barn. I dagsläget
tvingas resurser sättas in utanför budgetram. Vi måste som ansvariga politiker
avsätta långsiktiga medel för att klara dessa behov. Pengar kan inte ta slut efter
en termin. Dessa tidigt satsade pengar är en investering för framtiden och ger
mångdubbla besparingar.

Norrbottens Sjukvårdsparti vill också uppmärksamma beslutande politiker på
nödvändigheten av att i skolan införa ett digitalt dokumentationssystem. Det
ställs allt större krav på dokumentation från skolverket. Elever och föräldrar
har rättighet att överklaga beslut och ifrågasätta gjorda insatser.
Om skolan får en anmälan emot sig, så gäller det att ha  en stark och tydlig
dokumentation som klargör gjorda insatser.
Ett digitalt dokumentationssystem skulle underlätta och säkerställa detta och
samla dokumentationen på ett enda ställe.

Bernt Nordgren
Margareta Henricsson
Norrbottens Sjukvårdsparti Gällivare.
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§ 133

Försla investerin sbud et 2011 och lan 2012-2013 affårsverksamhet - Service-
och tekniknämnden

Kommunfullmäktige beslutar

2010-11-15

För Service- och tekniknämnden, affårsverksamhet:

Investeringsbudget 2011: 10 000 tkr
Budgetplan 2012: 10 000 tkr
Budgetplan 2013: 10 000 tkr

Bakgrund
Förslag till investeringsbudget 2011 och plan för åren 2012 — 2013 för affårsverksam-
heten inom nämndens ansvarsområde, har upprättats.

Investeringsbudget 2011: 20 000 tkr
Budgetplan 2012: 19 500 tkr
Budgetplan 2013: 17 000 tkr

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kornrnunfullrnäktige besluta

För Service- och tekniknämnden, affärsverksamhet:

Investeringsbudget 2011: 10 000 tkr
Budgetplan 2012: 10 000 tkr
Budgetplan 2013: 10 000 tkr

Beslutsunderlag
1. Sammandrag investeringsbudget/plan 2011, 2012 och 2013, affårsverksarnhet SoT.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 80.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 131.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 149.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 210 (309)

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  211 (309)
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Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.

Lars Alriksson (m) yrkar

För Service- och tekniknämnden, affarsverksarnhet:

Investeringsbudget 2011: 10 000 tkr
Budgetplan 2012: 17 000 tkr
Budgetplan 2013: 10 000 tkr

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

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 212 (309)

2010-11-15

§ 134

Försla investerin sbud et 2011 och lan 2012 - 2013 skattefinansierad
verksamhet Service- och tekniknämnden

För Service- och tekniknämnden, skattefinansierade:

Investeringsbudget 2011: 50 000 tkr, och driftkonsekvens 1 255 tkr
Budgetplan 2012: 48 810 tkr, och driftkonsekvens 1 150 tkr
Budgetplan 2013: 10 500 tkr, inga driftkonsekvenser,

att inom 2011 års investeringsbudget omdisponera 4 000 tkr från projektet Lapland
Airport Etapp II till projektet Gällivare Skidstadion vid Dundret.

Ajournering måndagen den 15 november 2010, kl. 17:00-17:10.

Reservation
Lars Alriksson (ni), Monica Nordvall Hedström (m), Ingrid Josefsson (m), Fredrik
Nilsson (rn), Benny Ringvall (rn) och Piotr Korzunowicz (m) reserverar sig till fönnån
för lagt förslag från Lars Alriksson.

Bakgrund
Förslag till investeringsbudget 2011 och plan för åren 2012 — 2013 för den skatte-
mässiga verksamheten inom nämndens ansvarsområde, har upprättats.

Investeringsbudget 2011: 56 600 tkr
Budgetplan 2012: 30 480 tkr
Budgetplan 2013: 21 550 tkr

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

För Service- och tekniknämnden, skattefinansierade:

Investeringsbudget 2011: 50 000 tkr, och driftkonsekvens 1 255 tkr
Budgetplan 2012: 48 810 tkr, och driftkonsekvens 1 150 tkr
Budgetplan 2013: 10 500 tkr, inga driftkonsekvenser

I Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Sammandrag investeringsbudget/plan 2011, 2012 och 2013, skattefinansierat SoT.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 79.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 132.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 150.

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

För Service- och tekniknämnden, skattefinansierade:

lnvesteringsbudget 2011: 50 000 tkr, och driftkonsekvens 1 255 tkr
Budgetplan 2012: 48 810 tkr, och driftkonsekvens 1 150 tkr
Budgetplan 2013: 10 500 tkr, inga driftkonsekvenser,

att inom 2011 års investeringsbudget omdisponera 4 000 tkr från projektet Lapland Air-
port Etapp II till projektet Gällivare Skidstadion vid Dundret.

Lars Alriksson (m) yrkar
För Service- och tekniknämnden, skattefinansierade:

Investeringsbudget 2011:50 000 tkr, och driftkonsekvens 600 tkr
Budgetplan 2012: 50 000 tkr, och driftkonsekvens 25 tkr drift
Budgetplan 2013: 13 000 tkr, inga driftkonsekvenser,

att inom 2011 års investeringsbudget omdisponera 4 000 tkr från projektet Lapland
Airport Etapp II till projektet Gällivare Skidstadion vid Dundret.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 213 (309)

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Motta nin sav ift/taxa Kavahedens avfallsanlä nin J 2011

Kommunfullmäktige beslutar

att anta oförändrad mottagningsavgift/taxa 2011,

att mottagningsavgift/taxa skall gälla från och med 1 januari 2011.

Bakgrund
2009 höjdes mottagningsavgiften för osorterat avfall för att få kunderna att välja ut-
sorterade fraktioner och minska mängden till deponin vilket också ledde till ändrat
beteende helt i linje med våra mål.

Ekonomiska konsekvenser
Efter beräkning av kostnader i verksamheten föreslås oförändrade avgifter på mot-
tagningsavgift/taxan.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser specifikt för denna grupp.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta oförändrad mottagningsavgift/taxa 2011,

att mottagningsavgift/taxa skall gälla från och med 1 januari 2011.

Beslutsunderlag
1. Mottagningsavgift/taxa Kavahedensavfallsanläggning 2011.
2. Nuvarande taxa.
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 67.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 133.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 152.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 136

Renhållnin staxa 2011

Kommunfullmäktige beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 215 (309)

2010-11-15

att taxan som är antagen för 2010 förblir oförändrad för 2011.

KS/2010:326 -406

Bakgrund
År 2010 ändrades taxekonstruktionen och består numera av en grundavgift och en rörlig
avgift. Grundavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnader för administration, in-
formation, framtagande av avfallsplaner, renhållningsföreskrifter, del av kostnaden för
återvinningscentraler samt miljöstationer m.m. Rörliga avgiften skall täcka entrepre-
nörens insamlingskostnad av hushållsavfall och slutliga kvittblivningskostnaden (för-
bränningskostnaden). Det är svårt att i dagsläget se utfallet från 2010 års taxa eftersom
den kommer tidigast att gälla från halvårsskiftet 2010.

Ekonomiska konsekvenser
Efterberäkning av kostnader i verksamheten och överskottet från 2009 på 1,9 miljoner
medräknat så föreslås oförändrade avgifter för villor, fritidshus, hyreshus och verksam-
heter/företag.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser specifikt för denna grupp.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att taxan som är antagen för 2010 förblir oförändrad för 2011.

Beslutsunderlag
1. Taxa hushållsavfall 2011.
2. Nuvarande taxa.
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 66.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 134.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 153.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 137

Slamtömnin staxa för enskilda avlo sanlä nin ar 2011

Kommunfullmäktige beslutar

att anta den föreslagna slamtömningstaxan 2011,

att taxan skall börja gälla från 1 januari 2011.

Bakgrund
Inför verksamhetsåret 2011 har en ny taxekonstruktion tagits fram där entreprenörkost-
naderna uppräknats med förväntat index och tillkommande administrativa kostnader
inräknats samt ersättningen till reningsverket för slambehandling.
Detta innebär att priserna i taxan måste höjas för att uppnå 100 procentig täckningsgrad.

Ekonomiska konsekvenser
Exem el: Sluten tank 3 kbm Inom parentestecken 2010 årsavgifter
1633 kr/gång (1570 kr)
Tillkommande överstigande 3 kbm
Tömmningskostnad 329 kr/kbm (316 kr)
Behandlingskostnad 105 kr/kbm (105 kr)
En avro stömnin (utöver två ordinarie) 2545 kr/gång (likställighetsprincipen) (2129kr)
Tillkommande överstigande 3 kbm
Tömrnningskostnad 457 kr/kbm (316 kr)
Behandlingskostnad 105 kr/kbm (105 kr)
Extra slang 500 kr (500 kr)
Bomkörning 817 kr (735 kr)

Exern el: Slarnavskirare 3 kbm
1067 kr/gång (1024 kr)
Tillkommande överstigande 3 kbm
Avvattningskostnad på 216 kr/kbm (208 kr)
Behandlingskostnad på 105 kr/kbm (105 kr)
En avro stömnin (utöver den ordinarie) 1949 kr/gång (likställighetsprincipen) (1766 kr)
Tillkommande överstigande 3 kbm
Avvattningskostnad på 363 kr/kbm (208 kr)
Extra slang 500 kr (500 kr)
Bomkörning 534 kr (462 kr)

(

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 216 (309)

2010-11-15
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser specifika för denna grupp.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta den föreslagna slamtömningstaxan 2011,

att taxan skall börja gälla från 1 januari 2011.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 217 (309)

Beslutsunderlag
1. Gällivare kommuns författningssamling/Taxor och avgifter.
2. Förslag till 2011-års taxa.
3. Service- och tekniknämnden protokoll 2010-05-04 § 69.
4. Kornmunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 135.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 154.

Utdragsbestyrkande
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§ 138

Taxa för ansöknin sav ifter för trans ortdis enser 2011

Kommunfullmäktige beslutar

att avgifterna skall vara oförändrade som för år 2011.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avgifterna skall vara oförändrade som för år 2011.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 218 (309)

2010-11-15

Beslutsunderlag
I. Nuvarande taxa.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 70.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 136.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 155.

Utdragsbestyrkande
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Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen beslutar om undantag från 4 kap 2, 3, 12-15a, 17, 17a
eller 18 § trafikförordningen avseende bestämmelser om axeltryck, fordonslängd och
bredd m rn .

Ekonomiska konsekvenser
Tunga fordons belastning och slitage på kommunens gator och vägar orsakar ökade
underhållskostnader.
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§ 139

Tor handelstaxa 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  219 (309)

2010-11-15

Kommunfullmäktige beslutar

att anta föreslagen Torghandelstaxa.

Bakgrund
Ny torghandelstaxa för 2011.

Ekonomiska konsekvenser
Inga.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagen Torghandelstaxa.

Beslutsunderlag
1. Förslag till Torghandelstaxa för 2011.
2. Nuvarande torghandelstaxa.
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 71.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 137.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 156.

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Taxor och av ifter för fritidsverksamheten 2011

Kommunfullmäktige beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  220 (309)

2010-11-15
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att godkänna upprättat förslag för taxor och avgifter för fritidsverksamheten 2011.

Reservation
Lars Alriksson (m), Monica Nordvall Hedström (m), Eva Alriksson (m), Ingrid
Josefsson (m), Fredrik Nilsson (m), Benny Ringvall (ni) och Per Wahlström (m)
reserverar sig mot beslutet till förmån för förslag från Lars Alriksson.

Bernt Nordgren (ns) och Margareta Henricsson (ns) reserverar sig mot beslutet till
förmån för förslag från Margareta Henricsson.

Bakgrund
Service- och teknikförvaltningens enhet Fritid har i rubricerat ärende till uppgift att
föreslå taxor och avgifter för år 2011.

Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet varit återhållsam avse-
ende höjningar beroende på den markanta taxehöjning som förelåg för 2010. De få för-
ändringar/korrigeringar som föreslås är korrekt angiven taxa för årskort bad för ungdom
i Hakkas. Vidare föreslås en mer gångbar taxa avseende rabattkort för solariurn samt en
liten taxehöjning avseende träning juniorer och seniorer på Tallbacka IP. Övriga taxor
och avgifter föreslås oförändrade.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser kan konstateras.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser kan konstateras.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag för taxor och avgifter för fritidsverksamheten 2011.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Bernd Lass (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  221 (309)

2010-11-15

Beslutsunderlag
1. Förslag på taxor och avgifter för fritidsverksamheten 2011.
2. Nuvarande taxa.
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 72.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 138.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 157.

Lars Alriksson (m) yrkar i enlighet med förslag till beslut, med förändringen att årskort
bad familjekort skall vara 1 400 kr, och att årskort bad vuxen skall vara 940 kr.

Margareta Henricsson (ns) yrkar i enlighet med förslag till beslut, med förändringen att
taxan för Tallbacka IP inte skall höjas.

Propositionsordning
Ordförande ställer Bernd Lass förslag mot Lars Alrikssons förslag samt därefter
Margareta Henricssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner
finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Bernd Lass
förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Räddnin sfänstens interna rislista för teknisk service 2011

Kommunfullmäktige beslutar

KS/2010:334 -170

att anta föreslagen förändring av Räddningstjänstens interna prislista för teknisk service
2011 att gälla från 2011-01-01,

Bakgrund
I samband med budgetarbetet inför 2011 ska översyn ske av samtliga taxor och avgifter.
I gällande reglemente, finns taxa för intern teknisk service och denna har beslutats av
kommunfullmäktige. Priserna i taxan används internt inom Gällivare kommuns
organisation. De priser som gäller vid externa arbeten fastställs också av kommun-
fullmäktige. Den interna taxan har karaktären av "prislista" mellan enheter i samma
organisation vilket borde möjliggöra att service- och tekniknämnden skulle fatta beslut i
ärendet. Service- och teknikförvaltningen föreslår därför att service- och tekniknämnden
fortsättningsvis ska besluta om interna prislistan för teknisk service. Räddningstjänsten
har upprättat ett förslag som innebär att en intern prislista skapas som ersätter det som
nu heter intern taxa.

Ekonomiska konsekvenser
Föreslagen prislista innebär en justering av avgiften för personal som utför arbete på
övertid så att den faktiska kostnaden täcks. Priset för fordon justeras att gälla exklusive
personal. I övrigt så justeras priset med SKL:s prognos för KPI.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagen förändring av Räddningstjänstens interna prislista för teknisk service
2011 att gälla från 2011-01-01,

att rätten att besluta om interna taxan för teknisk service överförs till service- och
tekniknämnden fr o m 2012.

I Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Räddningstjänstens förslag avseende intern prislista för teknisk service 2011 att
gälla från 2011-01-01.
2. Nuvarande taxa.
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 74.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 139.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 158.

Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v), Tommy Nyström (s)
och Margareta Henricsson (ns) att anta föreslagen förändring av Räddningstjänstens
interna prislista för teknisk service 2011 att gälla från 2011-01-01.

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

Utdragsbestyrkande
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§ 142

Räddnin sfänstens externa taxa för teknisk service 2011

Kommunfullmäktige beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 224 (309)
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att anta föreslagen förändring av Räddningstjänstens externa prislista för teknisk service
2011 att gälla från 2011-01-01.

Bakgrund
I samband med budgetarbetet inför 2011 ska översyn ske av samtliga taxor och avgifter.
Räddningstjänsten har upprättat ett förslag som innebär att en extern prislista skapas
som ersätter det som nu heter extern taxa.

Ekonomiska konsekvenser
Föreslagen prislista innebär en justering av avgiften för personal så att samma pris tas
som vid tillsynsbesök. Priset för fordon justeras att gälla exklusive personal. I övrigt så
justeras priset med SKL:s prognos för KPI och inaktuella poster och uttryck tas bort.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagen förändring av Räddningstjänstens externa prislista för teknisk service
2011 att gälla från 2011-01-01.

Beslutsunderlag
1. Räddningstjänstens förslag avseende extern prislista för teknisk service 2011 att gälla
från 2011-01-01.
2. Nuvarande taxa.
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 75.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 140.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 159.

Utdragsbestyrkande
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§ 143

Taxa för ensionärsservice 2011

Kommunfullmäktige beslutar

att taxan förblir oförändrad.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 225 (309)
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1 Utdragsbestyrkande

KS/2010:336 -737

Reservation
Lars Alriksson (m), Monica Nordvall Hedström (m), Eva Alriksson (m), Ingrid
Josefsson (m), Fredrik Nilsson (rn), Benny Ringvall (m) och Per Wahlström (rn)
reserverar sig mot beslutet till förmån för förslag från Lars Alriksson.

Bakgrund
Revidering av taxor/avgifter är genomförd 2010. Taxan avser tre typer av tjänster:
1. Städning, fönsterputsning, snöskottning, gräsklippning m.m.
2. Sällskap till läkare, apotek, bank, handling m.m.
3. "Fixar-Malte" bistår med flytta möbler, uppsättning gardinstänger, hyllor, byte av

glödlampor, se över vad som behöver göras för att förhindra fallolyckor m.m.

I tidigare beslut som är taget vid service- och tekniknämnden 2007-02-25 § 25, projekt
pensionärsservice "Fixar-Malte" framgår det att inga personal- och transportkostnader
tas ut för "Fixar-Maltes" tjänster. Tjänsten som fixare har funnits sedan 2008-04.

Enligt gällande budgetdirektiv ska samtliga taxor se över och vid behov revideras
årligen. Behovet av att revidera taxan/avgiften årligen beror på att tidigare förmånliga
avtal med andra myndigheter upphört.

De inkomster som avgifterna genererar ger inte täckning för exempelvis bränsle-
kostnader och därav finns ett behov av att revidera taxan/avgiften för att säkerställa
driften utifrån de ökade kostnaderna. Oftast är det två personer som bistår.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-31 § 141 att ärendet lämnas öppet
till kommunstyrelsens sammanträde 21 juni 2010. Ärendet kommer att behandlas vid
service- och tekniknämndens möte 2010-06-15.

Ekonomiska konsekvenser
Service- och teknikförvaltningens förslag om höjning av taxa/avgift medför ökad
täckningsgrad.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att taxan förblir oförändrad.
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Beslutsunderlag
1. Taxa pensionärsservice 2010.
2. Förslag taxa pensionärsservice 2011.
3. Service- och tekniknämnden protokoll 2010-05-04 § 77.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 141.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 160.

Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v), Gun Isaksson (skp),
Birgitta Larsson (s) och Erland Söderberg (v) i enlighet med förslag till beslut.

Lars Alriksson (m) yrkar att taxan förblir oförändrad, samt, att pensionärsservice, och
"Fixar-Malte" erbjuds enligt svensk lag.

Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms m.fi. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms m.fi. förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 144

Taxa vid tillfälli dödsboförvaltnin 2011

Kommunfullmäktige beslutar -

att taxan lämnas oförändrad,

att det i kommunens författningssamling preciseras att taxan gäller per timme.

Bakgrund
Gällivare kommun tillämpar från årsskifte 2009/2010 en taxa vid tillfållig dödsbo-
förvaltning som genomförs av kommunen med stöd av bestämmelser i Ärvdabalken.
Taxan är knuten till det gällande prisbasbeloppet och ligger på 0,6682 %
av prisbasbeloppet per timme.

Ekonomiska konsekvenser
Taxan innebär en intäkt i de fall kommunen är tvungen att ta hand om dödsbo.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att taxan lämnas oförändrad,

att det i kommunens författningssamling preciseras att taxan gäller per timme.

Beslutsunderlag
1. Befintlig taxa.
2. Förslag till ny taxa.
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 78.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 142.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 161.
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1 Utdragsbestyrkande
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§ 145

Av Yift för företa vid kommunens återvinnin scentral 2011

Kommunfullmäktige beslutar

att anta oförändrad avgift för företag vid kommunens återvinningscentral,

att avgiften för företagskortet skall gälla från och med 1 januari 2011.

KS/2010:328 -406

Bakgrund
Hushållen bekostade under ett flertal år företagens avfall som sorterades på åter-
vinningscentralen. Detta kunde lösas genom att införa ett företagskort 2009-10-01som
registrerar varje besök på anläggningen och resulterar i en faktura om 250 kr/besök.
Målet var att få bättre sortering av företagens avfall utan att belasta hushållens
kostnader.

Ekonomiska konsekvenser
Efter beräkning av kostnader i verksamheten föreslås oförändrat avgift 250kr/besök för
företagskortet.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser specifikt för denna grupp.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta oförändrad avgift för företag vid kommunens återvinningscentral,

att avgiften för företagskortet skall gälla från och med 1 januari 2011.

Beslutsunderlag
1. Nuvarande taxa.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 68.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 143.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 162.

Utdragsbestyrkande
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§ 146

Taxa för tills n enli la en om sk dd mot ol ckor LSO och la en om
brandfarli och ex losiva varor LBE 2011

Kommunfullmäktige beslutar

att ärendet remitteras till miljö- och byggnämnden.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  229 (309)
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Bakgrund
I samband med budgetarbetet inför 2011 ska översyn ske av samtliga taxor och avgifter.
Räddningstjänsten har upprättat förslag på förändring av taxa inom verksamhets-
området.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till förändring av taxa för tillsynsbesök enligt Lagen om skydd mot olyckor
och Lagen om brandfarliga och explosiva varor innebär en justering med beräknad
kostnadsökning.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagen förändring av taxa för tillsynsbesök enligt Lagen om skydd mot
olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor att gälla från 2011-01-01.

Beslutsunderlag
1. Räddningstjänstens förslag avseende taxa för tillsynsbesök enligt Lagen om skydd
mot
olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor att gälla från 2011-01-01.
2. Nuvarande taxa.
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 73.
4. Kornrnunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 144.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 163.

Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar att ärendet remitteras till miljö- och byggnämnden.

Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströrns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
Tommy Nyströrns m.fl. förslag.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 147

VA-taxa 2011  

2010-11-15

Kommunfullmäktige beslutar

att anta 5 % höjning av VA-taxan 2011,

att höja anläggningsavgiften till 110 306 kr.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  230 (309)
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Bakgrund
VA-taxan utgörs av två delar; anläggningsavgift och brukningsavgift. Anläggnings-
avgifien, som är en engångsavgift, debiteras vid ny- och tillbyggnad av fastighet.
Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig avgift som faktureras 4 ggr / år.

För att kunna jämföra kostnader mellan kommunerna i landet har en normfastighet, som
kallas typhus A, skapats av Svenskt Vatten AB. Typhus A avser en fastighet med fri-
liggande källarlös enbostadshus omfattande 5 rum och kök, badrum med wc, tvättstuga,
ett extra toalettrum samt garage. Våningsytan är 150 kvm (garage om 15 kvm med-
räknat), torntytan 800 kvm. Fastigheten är ansluten till allmänna ledningar för vatten
samt spill- och dagvatten. Vattenmätarstorleken qn = 2,5m3/h. Vattenförbrukningen
antas uppgå till 150 kbm /år.

Anlä nin sav iften
Avgiften är fastställd i taxan och erläggs av fastighetsägaren.
Anläggningsavgiften för ett typhus A är i Gällivare kommun för närvarande 79 864 kr
inkl. moms.

Bruknin sav iften
Avgiften består av en fast- och en rörlig avgift. Den fasta avgiften är mätar- och lägen-
hetsavgift och den rörliga avgiften är förbrukad kbm renvatten.
Brukningsavgiften för ett typhus A är i Gällivare kommun 4 967 kr. inkl. moms

För att täcka ökade kostnader och balansera resultat över åren enligt förslag om av-
stämningsperiod på 3 år krävs en höjning av VA-taxan med 5 %. Med föreslagen
höjning finns möjligheten att uppnå ett resultat för perioden 2009 — 2011, som innebär
att verksamhetens kostnader i sin helhet har täckts av verksamhetens intäkter.

Anläggningsavgiften för typhus A blir enligt vårt förslag 83 857 kr. inkl. moms.
och brukningsavgiften blir 5 215 kr. inkl. moms.

Utdragsbestyrkande
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2010-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-31 § 145 att ärendet lämnas öppet
till kommunstyrelsens sammanträde 21 juni 2010. Ärendet kommer att behandlas vid
service- och tekniknämndens möte 2010-06-15.

Ekonomiska konsekvenser
Föreslagen höjning av VA-taxan är nödvändig om verksamhetens kostnader och intäkter
ska balanseras under avstämningsperioden.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta 5 % höjning av VA-taxan 2011,

att höja anläggningsavgiften till 110 306 kr.

Beslutsunderlag
1. VA-taxa 2011.
2. Nuvarande VA-taxa.
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 65.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 145.
5. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-06-15 § 117.
6. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 164.

t

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 231 (309)

Utdragsbestyrkande
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§ 148

Taxa för fel arkerin sav ifter 2011

Kommunfullmäktige beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 232 (309)

2010-11-15

att nuvarande taxa för felparkeringsavgifter ändras till 600 kr,

KS/2010:414 -514

att felparkering på plats reserverad för funktionshindrade skall vara 1000 kr som
tidigare.

Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m) och Monica Nordvall Hedström (m) reserverar
sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 3.

Bakgrund
Service och teknikförvaltningen har sedan många år haft problem med felparkerade
fordon på kommunens gator. Felaktigt uppställda fordon utgör en trafikfara samt för-
svårar snöröjning och sopning. Senaste tiden har efterlevnaden förbättras något.

Ekonomiska konsekvenser
Felaktigt parkerade fordon påverkar ekonomin negativt för drift och underhåll för gator
och vägar.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Höjd trafiksäkerhet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att nuvarande taxa för felparkeringsavgifter ändras till 600 kr,

att felparkering på plats reserverad för funktionshindrade skall vara 1000 kr som
tidigare.

Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-06-15 § 124.
2. Nuvarande taxa.
3. Reviderad taxa.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 166.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Lars Alriksson (rn) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (m)

att nuvarande taxa för felparkeringsavgifter ändras till 350 kr,

att felparkering på plats reserverad för funktionshindrade skall vara 500 kr,

att taxan skall gälla från och med 1 december 2010.

Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Bernd Lass (s), Birgitta Larsson (s),
Margareta Henricsson (ns), Iris Dimitri (v), Maria Ahlen (s) och Nina Eriksson (s) i
enlighet med förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströrns rn.fl. förslag mot Lars Alrikssons rn.fl. förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-
fullmäktige har beslutat i enlighet med Tommy Nyströrns m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande



Moderata Samlingspartiet
i Gällivare

Undertecknad reserverar sig till förmån för egeh laghltaxa om en felparkeringsavgift 350 kr
och 500 kr för felparkering på plats för handikappade.
Under debatten ifrågasattes mina uppgifter om att SoT-nämnden hade tagit in underlag för en
intensiv bevakning under december 2010 och januari månad 2011.
Undertecknad bilägger dokumentet "Parkeringsövervakning Gällivare tätort. Försöksperiod
inom nuvarande avtal".
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Lars Alriksson tm)
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Monica Nordvall Hedström

Reservation
2010-11-21

Angående Taxa för felparkeringsavgifter 2011

Eva Alriksson (m)



Gällivare kommun

 ••••

Centrala Inköpsfunktionen
Rolf Olsson
rolf.olsson komn-mn. ellivare.se

Datum
2010-11-01

Referens

Parkerin sövervaknin Gällivare tätort. Försöks eriod inom nuvarande avtal.

U dra sbeskrivnin UB.

* Uppdraget ska omfatta övervakning 5 vardagar/vecka (måndag-fredag) samt som alternativ
7 dagar/vecka (måndag-söndag) av 10 tim och 30 min per dygn fördelad mellan 02.00-17.00
under 2 månader, dec.2010-jan 2011.

Övriga villkor för uppdragets utförande enligt gällande avtal.

Anbudspriser

Fast pris, exkl moms för utförande enligt ovan

A. 5 vardagar/vecka (mån-fre) mellan 02.00-17.00 under 2 månader, dec.2010-jan 2011.
32 395 kr/vecka.

B. 7 dagar/vecka (måndag-söndag) mellan 02.00-17,00 under 2 månader, dec.2010-jan 2011.

39 304 kr/vecka.

Komplettering till nuvarande avtal enligt ovan ska vara mig tillhanda senast 2010-11-08.

Gällivare kommun
Centrala inköpsfunktionen

Postadress
Gällivare kommun
Centrala Inköpsfunktionen
982 81 GÄLLIVARE

Telefon Telefax

0970-180 00 0970-134 80

Bankgiro

754-1576
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§ 149

Driftbud et 2011 lan 2012-2013 - Service- och tekniknämnden

Kommunfullmäktige beslutar

För Service- och tekniknämnden:

Ekonomiska konsekvenser
Budgetförslaget är upprättat med hänsyn till de ramar som medgivits.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Budgetförslaget medför att barn och unga i största mån prioriterats.

I 1 Utdragsbestyrkande
1

KS/2010:340 -041

Driftbudgetrarn 2011: 96 449 tkr, varav driftkonsekvens av investeringar 1 255 tkr
Budgetplan 2012: 97 499 tkr, varav driftkonsekvens av investeringar 1 150 tkr
Budgetplan 2013: 97 499 tkr, inga driftkonsekvenser

Reservation
Lars Alriksson (m), Monica Nordvall Hedström (m), Eva Alriksson (rn), Ingrid
Josefsson (rn), Fredrik Nilsson (m), Benny Ringvall (m) och Per Wahlström (m) reser-
verar sig mot beslutet till förmån för förslag från Lars Alriksson.

Bakgrund
Förslag till driftbudget 2011 och plan för 2012 — 2013 har upprättats utifrån de nya
ramar som kommunfullmäktige beslutat för service- och tekniknämnden.

Driftbudgetram 2011: 103 779 tkr, varav driftkonsekvens av investeringar 1 400 tkr
Budgetplan 2012: 105 079 tkr, varav driftkonsekvens av investeringar 1 300 tkr
Budgetplan 2013: 105 079 tkr, inga driftkonsekvenser

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-31 § 146 att ärendet lämnas öppet
till kommunstyrelsens sammanträde 21 juni 2010.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

För Service- och tekniknärnnden:

Driftbudgetram 2011: 96 449 tkr, varav driftkonsekvens av investeringar 1 255 tkr
Budgetplan 2012: 97 499 tkr, varav driftkonsekvens av investeringar 1 150 tkr
Budgetplan 2013: 97 499 tkr, inga driftkonsekvenser

Beslutsunderlag
1. Förslag driftbudget 2011, plan 2012 — 2013.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 82.
3. Sammanställning taxeförändring.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 146.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 168.

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

Lars Alriksson (m) yrkar

För Service- och tekniknämnden:

Driftbudgetram 2011: 95 144 tkr
Budgetplan 2012: 95 069 tkr
Budgetplan 2013: 95 069 tkr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 235 (309)
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Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.

1 Utdragsbestyrkande

1
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Kommunfullmäktige

§ 150

Investerin sbud et 2011 lan 2012-2013 - Socialnämnden

Kommunfullmäktige beslutar

För Socialnämnden:

Investeringsbudget 2011: 0 kr
Budgetplan 2012: 0 kr
Budgetplan 2013: 0 kr

Bakgrund
Föreligger inga investeringsäskanden från Socialnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-31 § 147 att ärendet lämnas öppet
till kommunstyrelsens sammanträde 21 juni 2010.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

För Socialnämnden:

Investeringsbudget 2011: 0 kr
Budgetplan 2012: 0 kr
Budgetplan 2013: 0 kr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 236 (309)

2010-11-15

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 147.
2. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 169.

1 Utdragsbestyrkande

KS/2010:358 -041



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att lämna avgiften oförändrad.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  237 (309)

2010-11-15

§ 151

Av ift boende enli t la om stöd- och service till vissa funktionshindrade 2011

KS/2010:353 -706

Bakgrund
Barn och ungdomar som tillhör personkretsen i LSS har rätt till boende i familjehem
eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför för-
äldrahemmet på grund av sitt funktionshinder, exempelvis för att gå i skola.

För de barn och ungdomar som beviljas denna insats får kommunen ta ut en avgift, enl.
§ 20 LSS, från föräldrarna motsvarande det underhållsstöd som fås från försäkrings-
kassan fram till juni det år ungdomen fyller 20 år och som för 2010 är 1 273
kr/mån/förälder.

För de ungdomar som har egen inkomst i form av aktivitetsersättning eller annat får
kommunen ta ut ersättning för mat, hyra, fritids- och kulturaktiviteter enl. 19 § LSS för
den tid de har boende på annan ort. Avgiften får inte överstiga komrnens självkostnad
samt att kommunen måste se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för
personliga behov som för närvarande är 2 060 kr/mån (socialbidragsnorm). Möjlighet
finns även för dessa ungdomar att söka bostadstillägg för boendet på hemorten.

Avgiften för mat, hyra m M är 3 000 kr/mån för de ungdomar som har egen inkomst och
följer då socialstyrelsens föreskrifter 2006:1 för rörelsehindrade gymnasielever (RH-
anpassad) med särskilda omvårdnadsinsatser och som bor i elevhem. Avgiften tas ut för
9 månader/år, avgiftsfria månader är juni — aug. Avgiften reduceras vid frånvaro över 14
dagar.

Ekonomiska konsekvenser
Intäkten för detta är helt beroende av hur många elever vi har som går skola på annan
ort samt huruvida de har inkomst eller ej.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Har ungdomarna egen inkomst så är avgiften 3 000 kr/mån.

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att lämna avgiften oförändrad.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 238 (309)

2010-11-15

Beslutsunderlag
1. Socialnämndens protokoll 2010-05-06 § 52.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 148.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 170.

Utdragsbestyrkande
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§ 152

Av ift för handlednin och utbildnin via sarntalsb rån 2011

Kommunfullmäktige beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 239 (309)

2010-11-15

att lämna avgiften oförändrad, som är 800 kr145 min.

Bakgrund
Samtalsbyrån utför viss handledning och utbildning till kommunalt anställd personal.
Handledning skall sanktioneras av närmaste arbetsledare/chef som är med och lägger
upp förutsättningarna för handledningen. Kostnaden debiteras respektive förvaltning.
Ingen kostnad tas ut för anställda inom den egna förvaltningen.

Ekonomiska konsekvenser
Avgift för handledning och utbildning via samtalsbyrån är 800 kr/45 min.
Någon höjning av avgiften har inte skett sedan starten 1995.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att lämna avgiften oförändrad, som är 800 kr145 min.

Beslutsunderlag
1. Socialnämndens protokoll 2010-05-06 § 53.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 149.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 171.

1 Utdragsbestyrkande

1

KS/2010:354 -706
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§ 153

Avlastnin sav ift 2011

Kommunfullmäktige beslutar

2010-11-15

attlämna avlastningstaxan oförändrad.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  240 (309)

KS/2010:349 -706

Reservation
Lars Alriksson (rn), Monica Nordvall Hedström (m), Eva Alriksson (m), Ingrid
Josefsson (m), Fredrik Nilsson (rn), Benny Ringvall (m) och Per Wahlström (m)
reserverar sig mot beslutet till förmån för förslag från Eva Alriksson.

Bakgrund
Avlastning innebär att någon frivilligt får hjälp med vård och omsorg för någon anhörig.
Beslut om avlastning är behovsprövad enligt SoL kap 4 § 1.

Med avlastningstaxa menas en tillfhllig avgift som tas ut när någon får en avlastnings-
plats på ett korttidsboende för max tre månader.

Avlastningsavgiften är 90 kr/dygn och denna avgift täcker inte ens den mat som
serveras.

Ekonomiska konsekvenser
För att öka täckningsgraden (6 %) för denna taxa föreslås att ingen reducering görs av
ornsorgsavgiften vid avlastning/korttidsboende samt att de som inte har någon omsorgs-
avgift får en dygnskostnad som motsvarar hälften av maxtaxan (som för närvarande är
1 696 kr) dividerat med 30, vilket för 2010 är 28 kr/dygn. Svårt att uppskatta vad denna
intäktsökning blir.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avlastningstaxan är oförändrad dvs 90 kr/dygn,

att ingen reducering görs av omsorgsavgiften vid avlastning/korttidsboende,

att de som inte har någon omsorgsavgift får en dygnskostnad som motsvarar hälften av
maxtaxan dividerat med 30.

/
Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  241 (309)

2010-11-15

Beslutsunderlag
1. Socialnämndens protokoll 2010-05-06 § 48.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 150.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 172.

Yrkande
Rita Poromaa (s) yrkar med instämmande av Iris Dimitri (v), Margareta Henricsson (ns)
och Gun Isaksson (skp) att lämna avlastningstaxan oförändrad.

Eva Alriksson (m) yrkar i enlighet med förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag mot Rita Poromaas m.fl. förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Rita Poromaas m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 154

Färdt'änsttaxa 2011

Kommunfullmäktige beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 242 (309)

2010-11-15

KS/2010:357 -706

att egenavgiften för fårdtjänstresor följer länstrafikens prislista för enkelresor med buss
plus 75 % samt följer Länstrafikens årliga justeringar,

att maxtaxan inte begränsas i belopp utan i kilometeravstånd,

att resor inom kommungränsen skall följa Länstrafikens taxa upp till 41 kilometer,

att resor över kommungränsen följer Länstrafikens ordinarie taxa för fårdtjänstresor.

Reservation
Lars Alriksson (rn), Eva Alriksson (ni), Ingrid Josefsson (rn), Fredrik Nilsson (rn),
Benny Ringvall (rn) och Per Wahlström (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för
förslag från Lars Alriksson.

Bakgrund
From 2008 har fårdtjänstresorna samordnats av Länstrafiken i Norrbotten AB och följer
de gemensamma fårdtjänstreglerna som antagits av kommunförbundet och som
tillämpas av 9 kommuner i Norrbotten. I de gemensamma fårdtjänstreg1erna ingår
obegränsat antal resor i den egna kommunen och 50 kilometer in i den angränsade
kommunen samt 24 enkelresor inom länet.

I det samarbetsavtal som tecknats mellan Gällivare kommun och Länstrafiken innebär
att fårdtjänstresenärerna skall betala egenavgift enligt Länstrafikens taxa som grundar
sig på ordinarie enkelprisbiljett plus 75 %. Egenavgiften justeras samtidigt som Läns-
trafikens biljettpriser på buss justeras. Under 2008 togs ett beslut av Kommunen att in-
föra en maxtaxa för fårdtjänstresenärerna som innebär att ingen resenär skall behöva
betala mer än 100 kr/resa inom Gällivare kommuns gränser, däremot om man åker över
kommungränsen skall man betala enligt Länstrafikens taxa

Ekonomiska konsekvenser
Förändringen av taxan innebär minskade kostnader för fårdtjänsten.

Konsekvenser för barn och ungdomar
En förändring av taxan får inga synbara negativa konsekvenser för barn och ungdomar.

1 Utdragsbestyrkande
1
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2010-11-15

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 243 (309)

att egenavgiften för fårdtjänstresor följer länstrafikens prislista för enkelresor med buss
plus 75 % samt följer Länstrafikens årliga justeringar,

att maxtaxan inte begränsas i belopp utan i kilometeravstånd,

att resor inom kommungränsen skall följa Länstrafikens taxa upp till 41 kilometer,

att resor över kommungränsen följer Länstrafikens ordinarie taxa för fårdtjänstresor.

13eslutsunderlag
1. Socialnämndens protokoll 2010-05-06 § 56.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 151.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 173.

Yrkande
Iris Dimitri (v) yrkar med instämmande av Rita Poromaa (s) och Margareta Henricsson
(ns) i enlighet med förslag till beslut.

Lars Alriksson (rn) yrkar att egenavgiften för fårdtjänstresor följer länstrafikens prislista
för enkelresor med buss plus 75 % samt följer Länstrafikens årliga justeringar, samt, att
resor över kommungränsen följer Länstrafikens ordinarie taxa för fårdtjänstresor.

Propositionsordning
Ordförande ställer Iris Dimitris rn.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Iris Dimitris m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 155

Av ift förbruknin sartiklar 2011

Kommunfullmäktige beslutar

att lämna taxa för förbrukningsartiklar oförändrad.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 244 (309)

2010-11-15

KS/2010:351 -706

Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Ingrid Josefsson (rn), Fredrik Nilsson (rn),
Benny Ringvall (rn) och Per Wahlström (rn) reserverar sig mot beslutet till förmån för
förslag från Eva Alriksson.

Bakgrund
I särskilt boende tillhandahålls hjälpmedel så även inkontinenshjälprnedel. Förbruk-
ningsartiklar ingår inte utan ska bekostas och köpas in av den enskilde eller god
man/anhörig. I prop. 2000/01:149 avseende förbehållsbelopp vid bestämmande av
avgift inom äldre- och handikappomsorg fastställs kostnaden för förbrukningsartiklar
till 190 kr/månad.

Många anhöriga och även gode män finns på annan ort och för att underlätta, admini-
streras dessa inköp från boendet. Synpunkter på sortimentet kan kommuniceras med
boendet. Avgiften för förbrukningsartiklar inom äldreomsorgens gruppboenden är för
att dels säkerställa att varje boende har dessa artiklar vilket underlättar för verksamheten
att fullgöra sitt uppdrag samt att det även underlättar för boende/anhöriga att inte be-
höva köpa dessa artiklar.

Till förbrukningsartiklar räknas toalett- och hushållspapper, toalettborste, glödlampor,
tvättmedel, tvättlappar, diskmedel, soppåsar, handskar, rengöringsmedel och övrig städ-
utrustning.

Ekonomiska konsekvenser
Avgiftens storlek skall inte överstiga självkostnaden. Avgiften för förbrukningsartiklar
är 100 kr/mån för boende inom särskilda boendeformer. Med den avgiften får social-
förvaltningen en intäkt som motsvarar ca 340 tkr/år, medan kostnaden för inköpen är ca
658 tkr/år.

Av den anledningen bör avgiften höjas till 150 kr/mån för någorlunda motsvara den
kostnad som förvaltningen har. Intäktsökningen blir ca 100 tkr/år och täckningsgraden
ökar från 52 % till 66 % med nuvarande inköpspriser.

y--(
1 Utdragsbestyrkande
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2010-11-15

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  245 (309)

att avgiften för förbrukningsartiklar höjs från 100kr/mån till 150 kr/mån.

Beslutsunderlag
1. Socialnämndens protokoll 2010-05-06 § 50.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 152.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 174.

Yrkande
Rita Poromaa (s) yrkar med instämmande av Iris Dimitri (v) och Bernt Nordgren (ns) att
lämna taxa för förbrukningsartiklar oförändrad.

Gun Isaksson (skp) yrkar att förbrukningsartiklar skall vara avgiftsfria.

Eva Alriksson (m) yrkar att lämna taxa för förbrukningsartiklar oförändrad, samt, att
avgiften skall vara frivillig för den boende/anhörig som väljer att nyttja, att kommunen
tillhandahåller förbrukningsartiklar.

Propositionsordning
Ordförande ställer Rita Porornaas m.fl. förslag mot Gun Isakssons förslag samt därefter
Eva Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunfullrnäktige har beslutat i enlighet med Rita Poromaas rn.fl. för-
slag.

(
Utdragsbestyrkande
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§ 156

Kostav ifter 2011

Kommunfullmäktige beslutar

att lämna taxan för kostavgifter oförändrad,

att reduceringsreglerna lämnas oförändrade.

Bakgrund
Merparten av all kost som serveras till brukarna beställs via Matlaget.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 246 (309)

2010-11-15

Utdragsbestyrkande

KS/2010:348 -706

att införa samma kostnad som för handikappomsorgens dagsverksamhet inom äldre-
omsorgen på 65 kr/dygn,

Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Ingrid Josefsson (rn), Fredrik Nilsson (m),
Benny Ringvall (ni) och Per Wahlström (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för
förslag från Lars Alriksson.

De flesta boende inom särskilda boendeformer har s k helpension de betalar 2 712
kr/mån och i det priset ingår frukost, lunch, middag och kvällsmål.

Kostavgift för boende inom särskilda boendeformer (helpension) 2 712 kr/mån
Matservering servicehus, dagverksamhet LSS 38 kr/portion
Korttidshem (omsorgen) 54 kr/dygn
Frukost 27 kr/portion
Mellanmål/fika 11 kr/portion
Kvällsmål 16 kr/porton
Matdistribution (leverans till eget boende) 36 kr/portion

Matdistribution erhålls efter ansökan och är behovsprövad enligt SoL kap 4 § 1.

Reducerin sre ler
Avdrag för kost görs fr om andra dagen vid lasarettsvistelse eller annan oplanerad från-
varo. Vid planerad frånvaro som anmäls minst en vecka i förväg görs kostavdrag redan
från första dagen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 247 (309)

2010-11-15

Ekonomiska konsekvenser
Kostavgiften bör inte överstiga självkostnadsprincipen. Matlagets kostpriser höjs årligen
med ca 8 %. För 2009 hade socialnämnden kostnader för själva maten med 13,3 mkr
och kostintäkter med 12,7 mkr, då ingår även taxehöjningen för 2:a halvåret 2009 som
motsvarar ungefår 400 tkr.

För 2010 kommer kostnaden för maten att öka ytterligare med ca 1 mkr med de nya
kostpriserna från Matlaget. Av den anledningen måste även socialnämnden höja kost-
priserna med 8 % för att möta Matlaget prishöjningar.

Denna taxehöjning ger en intäktsökning med ca 800 tkr/år. Vilket ger en ökning av
täckningsgraden med 6 %, d v s från 86 % (12,3 mkr intäkter, 14,3 mkr kostnader) till
92 % (13,1 mkr intäkter, 14,3 mkr kostnader).

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att höja samtliga kostpriser med 8 %;

Kostavgift för boende inom särskilda boendeformer (helpension)
Matservering servicehus, dagverksamhet LSS
Korttidshem (omsorgen)
Frukost
Mellanmål/fika
Kvällsmål
Matdistribution (leverans till eget boende)

att införa en kostavgift inom äldreornsorgens dagverksamhet med 70 kr/dygn,

att reduceringsreglerna föreslås vara oförändrade.

Beslutsunderlag
1. Socialnämndens protokoll 2010-05-06 § 47.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 153.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 175.

Utdragsbestyrkande

2 929 kr/mån
41 kr/portion
58 kr/dygn
29 kr/portion
12 kr/portion
17 kr/porton
39 kr/portion
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 248 (309)

2010-11-15

Yrkande
Iris Dimitri (v) yrkar med instämmande av Rita Poromaa (s), Bernt Nordgren (ns), Gun
Isaksson (skp) och Birgitta Larsson (s)

att lämna taxan för kostavgifter oförändrad,

att införa samma kostnad som för handikappomsorgens dagsverksamhet inom äldre-
omsorgen på 65 kr/dygn,

att reduceringsreglerna lämnas oförändrade.

Lars Alriksson (m) yrkar i enlighet med förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Iris Dimitris m.fl. förslag till beslut un-
der proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäkfige har
beslutat i enlighet med Iris Dirnitris m.fl. förslag.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 157

Taxa för famiYeråd ivnin 2011

Kommunfullmäktige beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 249 (309)

2010-11-15

Beslutsunderlag
1. Socialnämndens protokoll 2010-05-06 § 51.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-31 § 154.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 176.

1 Utdragsbestyrkande

1

KS/2010:352 -706

att lämna taxa för familjerådgivning oförändrad, som är 80 kr/samtal samt kostnadsfritt
för personer upp till 20 år.

Bakgrund
Kommunen är skyldig att tillhandahålla farniljerådgivning och i Gällivare har den
funnits sedan 1995. Syftet med familjerådgivningen är att ha en öppen verksamhet dit
kommunens invånare kan vända sig när de känner behov av att samtala med någon
utomstående, oavsett om det är ett relationsproblem eller inte.

Avgiften för familjerådgivning är 80 kr/samtal, dock avgiftsfritt för personer under 20
år.

Det finns möjlighet att få familjerådgivningen beviljad som bistånd efter utredning och
beslut av handläggare på biståndsenheten och då tas ingen avgift ut från den enskilde.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga, på grund av att det är kostnadsfritt upp til 1 20 år.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att lämna taxa för familjerådgivning oförändrad, som är 80 kr/samtal samt kostnadsfritt
för personer upp till 20 år.
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Kommunfullmäktige beslutar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 250 (309)

2010-11-15

§ 158

Taxa för tills n enli t detanandel med nikotinläkernedel 2011

Beslutsunderlag
1. Socialnämndens protokoll 2010-05-06 § 55.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 155.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06,22 § 177.

Utdragsbestyrkande

KS/2010:356 -706

att taxan för tillsyn enligt detaljhandel med nikotinläkemedel upphör att gälla från och
med 31 december 2010.

Bakgrund
Den 1 mars 2008 började en ny lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkernedel
att gälla. Denna lag upphävdes 1 november 2009 samtidigt som en ny lag om handel
med vissa receptfria läkemedel började gälla (2009:730). Nikotinläkemedel inryms i
den nya lagen om vissa receptfria läkemedel.

Den nya lagen om vissa receptfria läkemedel sorterar under miljö- och byggnads-
nämndens ansvarsområde.

att taxan för tillsyn enligt detaljhandel med nikotinläkernedel upphör att gälla från och
med 31 december 2010.
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§ 159

Taxa för tills n enli t tobaksla en 1993:581 2011

Kommunfullmäktige beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 251 (309)

2010-11-15

KS/2010:355 -706

att taxan lämnas oförändrad vilket innebär, att för handläggning av anmälan enligt § 12
a Tobakslagen tas ut en fast avgift med 1 300 kr,

att för kommunens återkommande tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas ut en fast
årlig avgift med 700 kr. I denna avgift inkluderas ett tillsynsbesök. För tillsyn utöver det
tillsynsbesöket som ingår i den fasta årsavgiften debiteras en avgift med 700 kr/timme.

Bakgrund
Socialnämnden beslutade den 6 februari 2007 § 32 att överta tillsynen över "Tobaks-
lagen" från miljö- och byggnämnden. Tillsynen är placerad under funktionen som hand-
har alkoholtillsynen inom socialnämnden.

Ekonomiska konsekvenser
Denna taxa motsvarar i ungefår hälften av den kostnad kommunen har för tillsynen av
tobakslagen. Den totala intäkten var för 2009 26 tkr.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ett tydligt ansvar gällande kontrollen av tobaksförsäljningen inom detaljhandeln säkrar
ytterligare upp så att barn och unga inte riskerar att komma till skada.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att taxan lämnas oförändrad vilket innebär, att för handläggning av anmälan enligt § 12
a Tobakslagen tas ut en fast avgift med 1 300 kr,

att för kommunens återkommande tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas ut en fast
årlig avgift med 700 kr. I denna avgift inkluderas ett tillsynsbesök. För tillsyn utöver det
tillsynsbesöket som ingår i den fasta årsavgiften debiteras en avgift med 700 kr/timme.

Beslutsunderlag
1. Socialnämndens protokoll 2010-05-06 § 54.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 156.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 178.

Utdragsbestyrkande
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§ 160

Taxa för tr hetslarm 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 252 (309)

2010-11-15

KS/2010:347 -706

Kommunfullmäktige beslutar

att lämna taxa för trygghetslarm oförändrad,

att boende på servicehus blir jämställda med övriga särskilda boenden och blir befriade
från avgift för trygghetslarm.

Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Ingrid Josefsson (m), Fredrik Nilsson (rn),
Benny Ringvall (rn) och Per Wahlström (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för
förslag från Lars Alriksson.

Bakgrund
Trygghetslarrn kan sökas av den enskilde och är ett bistånd i eget boende som innebär
möjlighet att bo kvar längre i hemmet trots ett ökat behov av hjälp.

Larmutrustningen hyrs av förvaltningen och installeras i hemmet för att den enskilde via
en knapptryckning kunna påkalla hjälp. Larmet kopplas till räddningstjänstens larrncen-
tral eller till hemtjänstpersonal eller till anhörig. Till larmet kan även andra funktioner
kopplas, exempelvis spisvakt, dörrlarm rn.m.

Förvaltningens kostnad är dels leasing av utrustning, reparationer och åtgärder i sam-
band med larm. Det tillkommer även en avgift till räddningstjänsten för larmmottag-
ning.

Motsvarande larm finns i servicehus och på gruppboenden och är då kopplat till perso-
nalen. Ingen avgift för trygghetslarrn tas ut för de med beslut om särskilt boende på
sjukhem/gruppboenden. Även platser på servicehus innebär ett beslut om särskilt boen-
de, varför inte heller de bör betala något trygghetslarrn.

Ekonomiska konsekvenser
Avgiften för trygghetslarm är 100 kr/mån för samtliga med beslut om trygghetslarm enl.
SoL kap 4 § 1. Intäkten för socialnämnden vid oförändrad taxa är ca 234 tkr/år. Social-
nämndens kostnad för detta är 390 tkr under 2009 och ökar för varje år. För att möta den
ökade kostnaden föreslås en höjning av avgiften för trygghetslarm med 50 kr/mån till
totalt 150 kr/mån från 2011.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 253 (309)

2010-11-15

Vid en jämförelse med landets alla kommuner är det bara 15 % som har en taxa under-
stigande 150 kr/mån.

Denna taxa ingår i inkomstberäkningen vid uträkningen av maxtaxa inom vård och
omsorg. Vilket betyder att inkomstutrymme måste finnas för att kunna ta ut avgift för
trygghetslarm.

Intäktsökningen beräknas bli ca 70 tkr/år, vilket ger en ökning av täckningsgraden från
60 % till 78 %.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att höja taxan för trygghetslarm med 50 kr/mån från 100 kr/mån till 150 kr/mån,

att boende på servicehus bli jämställda med övriga särskilda boenden och blir befriade
från avgift för trygghetslarm.

Beslutsunderlag
1. Socialnämndens protokoll 2010-05-06 § 46.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 157.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 179.

Yrkande
Iris Dimitri (v) yrkar med instämmande av Rita Poromaa (s), Bernt Nordgren (ns) och
Gun Isaksson (skp) att lämna taxa för trygghetslarm oförändrad, samt att boende på
servicehus blir jämställda med övriga särskilda boenden och blir befriade från avgift för
trygghetslarm.

Lars Alriksson (m) yrkar i enlighet med förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Iris Dirnitris m.fl. förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Iris Dimitris m.fl. förslag.

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 161

Vård- och omsor sav ift 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 254 (309)

2010-11-15

1 Utdragsbestyrkande

KS/2010:350 -706

Kommunfullmäktige beslutar

att lämna taxa för vård- och omsorgsavgift oförändrad,

att slopa reduceringen först vid sju dagars frånvaro, utan istället görs reduceringen
direkt vid första dagens frånvaro.

Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Ingrid Josefsson (m), Fredrik Nilsson (m),
Benny Ringvall (m) och Per Wahlström (ni) reserverar sig mot beslutet till förmån för
förslag från Lars Alriksson.

Bakgrund
1 juli 2002 infördes den s k maxtaxan (högkostnadsskydd), vilket innebär att omsorgs-
avgiften i ordinärt och särskilt boende får uppgå till högst en tolftedel av 48% av pris-
basbeloppet. Socialstyrelsen meddelar vid årets början vilket beloppet är. De meddelar
även minimibelopp som används vid uträkning av vårdavgiften.

Boende inom särskilda boendefonner betalar mellan 0 kr och rnaxbeloppet, beroende på
inkomst och bostadskostnad. För 2010 är maxbeloppet 1 696 kr/mån.

Boende i eget (ordinärt) boende betalar efter en behovsprövad vårdtyngd i procent av
sin inkomst, enligt följande;

Vårdtyngd I = 2 % av inkomsten, är städning och tvätt var tredje vecka dock maxirnerat
till 600 kr/mån.
Vårdtyngd 2 = 4 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt enstaka omvårdnad
exempelvis dusch, max 1 gång/vecka samt de som enbart har städning men pga allergier
måste städningen genomföras varje vecka.
Vårdtyngd 3 = 6 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 2
ggr/dag, max 5 dagar/vecka (ej helger).
Vårdtyngd 4 = 8 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 2
ggr/dag, 7 dagar i veckan.
Vårdtyngd 5 = 9 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad
3ggr/dag, sju dagar i veckan eller dubbelbemanning för omvårdnad 2ggr/dag eller mer.
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Reducerin sre ler
Omsorgsavgiften debiteras från den första dagen vård- eller herntjänstinsatsen sätts in.
Omsorgsavgiften är en månadsavgift och delas med 30 dagar, vid de tillfällen då endast
en del av avgiften skall debiteras för den månaden. Ornsorgsavgiften avregistreras från
den dag vårdinsatsen upphör.

Ornsorgsavgiften upphör vid minst sju dagars sammanhängande frånvaro-/uppehåll,
under förutsättning att frånvaron anmälts minst en vecka innan. Ingen vårdavgift utgår
heller vid minst sju dagars lasarettsvistelse eller motsvarande.

Jämknin sre ler
Vid beräkningen av vård-/ornsorgsavgiften måste hänsyn tas till inkomst, bostads-
kostnad samt eventuell matkostnad. Efter att beräkningen av vård-/och omsorgsavgiften
är gjord görs ytterligare en beräkning som avgör om någon jämkning måste göras av
någon avgift för att brukaren inte skall hamna under socialbidragsnormen. Vid bank-
tillgångar överstigande 75 000 kr görs dock ingen järnkning.

Förslag till förändring
Förslag finns på att slopa reduceringen först vid sju dagars frånvaro, utan att redu-
ceringen görs direkt vid första dagens frånvaro.

Inom det ordinära boendet har dessa procentnivåer har varit desamma sedan taxan
infördes 2002, därför föreslås en höjning med 1 %-sats vid varje nivå enligt följande;

Vårdtyngd 1 = 3 % av inkomsten, är städning och tvätt var tredje vecka dock rnaximerat
till 600 kr/mån.
Vårdtyngd 2 = 5 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt enstaka omvårdnad
exempelvis dusch, max 1 gång/vecka samt de som enbart har städning men pga allergier
måste städningen genomföras varje vecka.
Vårdtyngd 3 = 7 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 2
ggr/dag, max 5 dagar/vecka (ej helger).
Vårdtyngd 4 = 9 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 2
ggr/dag, 7 dagar i veckan.
Vårdtyngd 5 = 10 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad
3ggr/dag, sju dagar i veckan eller dubbelbemanning för omvårdnad 2ggr/dag eller mer.

Ekonomiska konsekvenser
Svårt att uppskatta de ekonomiska konsekvenserna vid slopandet av reducerings-
reglerna, dock bör det inte ge något större inkomstbortfall. Höjningen av procentnivåer-
na är svår att beräkna, kan röra sig om en inkomstökning mellan 100 — 150 tkr/år.

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att slopa reduceringen först vid sju dagars frånvaro, utan istället görs reduceringen
direkt vid första dagens frånvaro,

att höja samtliga procentnivåerna inom ordinärt boende med 1%.

Beslutsunderlag
1. Socialnämndens protokoll 2010-05-06 § 49.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 158.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 180.

Yrkande
Rita Poromaa (s) yrkar med instämmande av Iris Dimitri (v), Bernt Nordgren (ns) och
Gun Isaksson (skp) att lämna taxa för vård- och omsorgsavgift oförändrad, samt att
slopa reduceringen först vid sju dagars frånvaro, utan istället görs reduceringen direkt
vid första dagens frånvaro.

Lars Alriksson (m) yrkar i enlighet med förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Rita Poromaas rn.fl. förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Rita Porornaas m.fl. förslag.

1 Utdragsbestyrkande

1 1
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§ 162

Driftbud et 2011-2013 - Socialnämnden

Kommunfullmäktige beslutar

För Socialnämnden:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 257 (309)

2010-11-15

Driftbudget 2011: 368 179 tkr, varav 2 000 tkr i engångsanslag
Budgetplan 2012: 366 172 tkr
Budgetplan 2013: 366 172 tkr

Reservation
Lars Alriksson (rn), Eva Alriksson (m), Ingrid Josefsson (m), Fredrik Nilsson (m),
Benny Ringvall (m) och Per Wahlström (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för
förslag från Lars Alriksson.

Bakgrund
Förslag till driftbudget 2011 och plan för 2012-2013 har upprättats.

Driftbudget 2011: 375 163 tkr, varav 8 984 tkr i engångsanslag
Budgetplan 2012: 369 786 tkr
Budgetplan 2013: 371 662 tkr

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-31 § 159 att ärendet lämnas öppet
till kommunstyrelsens sammanträde 21 juni 2010.

Under kommunstyrelsens överläggningar har beslutats att socialnämndens äskande om
kvalitetssäkringssystem för öppen hemtjänst, 1 560 tkr, som engångsanslag 2011 förs
till ärendet engångssatsningar 2010.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

För Socialnämnden:

Driftbudget 2011: 368 179 tkr, varav 2 000 tkr i engångsanslag
Budgetplan 2012: 366 172 tkr
Budgetplan 2013: 366 172 tkr

I Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Driftbudgetramar 2011 — 2013
2. Socialnämndens protokoll 2010-05-06 § 45.
3. Sammanställning taxeförändring.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 159.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 181.

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

Lars Alriksson (m) yrkar
För Socialnämnden:

Driftbudget 2011: 362 727 tkr, varav 2 300 tkr i engångsanslag
Budgetplan 2012: 356 720 tkr, varav 300 tkr i engångsanslag
Budgetplan 2013: 354 720 tkr, varav 300 tkr i engångsanslag

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

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE  KOMMUN
Kommunfullmäktige

/

§ 163

La lands kommunalförbunds bud et 2011

Kommunfullmäktige beslutar

Budget 2011: 81 120 tkr
Budgetplan 2012: 79 866 tkr
Budgetplan 2013: 76 167 tkr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  259 (309)

2010-11-15

i enlighet med Lapplands kommunalförbunds direktions beslut, enligt följande
revidering 2010-11-03:

KS/2010:372 -041

Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Ingrid Josefsson (rn), Fredrik Nilsson (rn),
Benny Ringvall (m), Per Wahlström (in), Bernt Nordgren (ns) och Margareta Henrics-
son (ns) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslag från Lars Alriksson.

Bakgrund
Direktionen för Lapplands kommunalförbund har den 28 juni 2010 beslutat:

Att godkänna budget för år 2011 för Lapplands kommunalförbund (se bilaga),

Att medlemskommunerna utöver denna budget ska finansiera kostnader för faktiskt ut-
fall av löneökningar vid ordinarie löneöversyn i enlighet med gällande centrala avtal.

Att medlemskommunerna utöver denna budget ska finansiera eventuella kostnader för
avsättningar till pensioner som överskrider budgeterade belopp för personalom-
kostnader,

Att dessa eventuella kostnader ska finansieras i form av tilläggsbudgetering under
hösten 2011 utifrån prognos från pensionsadministratören,

Att dessa eventuella kostnader ska fördelas mellan medlemskommunerna i enlighet med
förbundsordningen,

Att godkänna ekonomisk treårsplan för 2011-2013 för Lapplands kommunalförbund (se
bilaga) och uppdra åt kansliet att i dialog med berörda tjänstemän i medlemskommuner-
na vidareutveckla denna under kommande år,

Utdragsbestyrkande
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Att årligen noggrant följa den ekonomiska utvecklingen i Lapplands kommunalförbunds
budget i förhållande till LKF-kornmunernas ekonomiska utveckling.

Ekonomiska konsekvenser
För ekonomiska konsekvenser hänvisas till bilagda budgetäskande för 2010 och treårs-
plan för 2011-2013.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för barn och
ungdomar. Ungdomsrådet har inte deltagit som remissorgan i ärendet och inget med-
inflytande kan sägas ha förekommit.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

i enlighet med Lapplands kommunalförbunds direktions beslut.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 114.
2. Samrnanträdesprotokoll fört vid direktionsmötet inom Lapplands kommunalförbund
den 28 juni 2010.
3. Bilaga, Budgetäskande 2011 och ekonomisk treårsplan 2011-2013 för LKF.
4. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-10-12.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-25 § 261.
6. Ekonornienhetens skrivelse 2010-11-03.
7. Driftbudgetrarn 2011-2013.

Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v), Börje Johansson (s)
och Tommy Nyström (s) i enlighet med Lapplands kommunalförbunds direktions
beslut, enligt följande revidering 2010-11-03:

Budget 2011: 81 120 tkr
Budgetplan 2012: 79 866 tkr
Budgetplan 2013: 76 167 tkr

Lars Alriksson (m) yrkar i enlighet med Lapplands kommunalförbunds direktions beslut
2010-06-28:

Budget 2011: 78 698 tkr
Budgetplan 2012: 77 461 tkr
Budgetplan 2013: 73 971 tkr

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

I Utdragsbestyrkande
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Prio 2
Möbler till klassrum, entr&r och restaurang HR 200 tkr.
Maskiner IP (enl. investeringsplan) 160 tkr.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 261 (309)

2010-11-15

§ 164

Investerin säskande 2011 - La lands kommunalförbund

KS/2010:563 -040

Kommunfullmäktige beslutar

att anvisa 300 tkr till investering trådlöst nätverk Välkommaskolan,

att anvisa 120 tkr till Gällivare Lärcenter,

att medel till investering trådlöst närverk Välkommaskolan anvisas ur rörelsekapitalet i
2010 års budget,

att medel till investering ny utrustning/hårdvara för videokonferens Gällivare lärcentra
anvisas ur rörelsekapitalet i 2011 års budget,

att 2010 och 2011 års balansbudget justeras i enlighet med ovanstående förslag.

Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Ingrid Josefsson (m), Fredrik Nilsson (m),
Benny Ringvall (ni) och Per Wahlström (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för
förslag från Lars Alriksson.

Bakgrund
Direktionsmötet för Lapplands kommunalförbund fastslog den 1 oktober 2010 ett antal
investeringsäskanden inför 2011. Direktionen beslutade att de godkända investering-
äskandena lämnas till respektive kommun för beslut. För Gällivare kommuns del inne-
bär det följande investeringar;

Prio 1
Trådlöst nätverk Välkommaskolan 300 tkr (investeringsreserv 2010).
Ny utrustning/hårdvara för videokonferens Gällivare lärcentra 120 tkr.

Utdragsbestyrkande
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Förlag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anvisa 300 tkr till investering trådlöst nätverk Välkommaskolan,

att anvisa 120 tkr till Gällivare Lärcenter.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 211.
2. Lapplands kommunalförbunds protokoll 2010-10-01 § 51.
3. Ekonomienhetens skrivelse 2010-10-21.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-25 § 260.

Yrkande
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)

att anvisa 300 tkr till investering trådlöst nätverk Välkommaskolan,

att anvisa 120 tkr till Gällivare Lärcenter,

att medel till investering trådlöst närverk Välkommaskolan anvisas ur rörelsekapitalet i
2010 års budget,

att medel till investering ny utrustning/hårdvara för videokonferens Gällivare lärcentra
anvisas ur rörelsekapitalet i 2011 års budget,

att 2010 och 2011 års balansbudget justeras i enlighet med ovanstående förslag.

Lars Alriksson (ni) yrkar avslag på förslag till beslut, samt, att Lapplands kommunal-
förbunds investeringsäskanden ska finansieras genom elevkostnader och i övrigt i
enlighet med den fördelningsnyckel som har upprättats för Lapplands kommunal-
förbund.

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

•?'-i
1  Utdragsbestyrkande
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§ 165

Bud et 2011-2013

Kommunfullmäktige beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  263 (309)

2010-11-15

att fastställa resultat, finansierings- och balansbudget/planer 2011-2013 i enlighet med
kommunstyrelsens budgetförslag och de ändringar som följer av dagens beslut i
kommunfullmäktige, samt av de revideringar som gjorts enligt kompletteringar till §§
163 och 164 avseende LKF:s driftbudget och investeringsäskande,

att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2011-2013 får uppda-
teras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter och statsbidragsintäkter,
arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,

att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige,

att anvisa 1 190 000 kronor till 2012 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens
investeringsbudgetförslag,

att anvisa 39 500 000 kronor till 2013 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens
investeringsbudgetförslag,

att fastställa oförändrad skattesats för år 2011, dvs. 22,33 kronor per skattekrona.

Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Ingrid Josefsson (m), Fredrik Nilsson (m),
Benny Ringvall (rn) och Per Wahlström (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för
förslag från Lars Alriksson.

Protokollsanteckning
Fredric Olofsson (skp) har inlämnat en skriftlig protokollsanteckning, se bilaga 4.

Bakgrund
1 föreliggande budgetmaterial presenteras resultat-, finansierings- och balansbudget ut-
ifrån:

1. Av kommunfullmäktige fastställda ramar för åren 2011-2013, en1 bilaga 1
2. De av nämnderna inlämnade budgetäskandena, enlbilaga 2 och 3 *)
3. Nya skatte- och bidragsberäkningar per 2010-04-27

I Utdragsbestyrkande
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De centrala löneavtalen för den kommunala sektorn är nu klara. Dock har inte de lokala
förhandlingarna hos Gällivare kommun genomförts ännu. Om utfallet skulle hamna på
avtalens nivåer så beräknas de samlade lönekostnadsökningarna för perioden 2010-
2013, bli ca 5 mkr mindre än beräkningarna enligt tidigare preliminär kalkyl. I budget-
materialet har dock inte gjorts någon förändring av de kalkylerade lönekostnads-
ökningarna.

I budgetmaterialet har budgeten för Lapplands gymnasium (LG) lagts i anslutning till
BUoK-närnndens driftbudgetmaterial. Enligt Gällivare kommuns beräkningar utifrån
elevtalsprognoser så skulle budgeten för LG under perioden 2011-2013 minska med ca
9,3 mkr, exklusive lönekostnadsökningarna inom LG. Av LKF hittills preliminärt
redovisade budgetförslag indikeras i stället kostnadsökningar. Den preliminära budgeten
från LG har här inräknats som äskande för LG.

De samlade driftbudgetäskandena för åren 2011-2013 avviker kraftigt från de av
kommunfullmäktige beslutade ramarna, enligt nedanstående tabell. Enligt de samlade
äskandena uppgår resultaten för åren 2011-2013 till -26,9 mkr, -28,3 mkr respektive -
26,8 mkr. Resultatet för år 2010 uppvisar enligt senaste prognos ett resultat på ca 28,5
mkr, exklusive eventuella tillkommande engångssatsningar under året.

Inräknat förändringarna av skatte- och bidragsintäkter per den 27 april uppgår resultaten
för åren 2011-2013 med de av kommunfullmäktige fastställda ramarna f n till -2,6 mkr,
-6,9 mkr respektive -2,9 mkr.

Nämndernas ramäskanden:

Med de samlade budgetäskandena inräknade uppfylls inte kommunfullmäktiges
ekonomiska målsättningar. Investeringsäskandena överstiger för år 2011 de fastställda
ramarna, med nära 30 mkr.

Investeringsäskanden:

Utdragsbestyrkande
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2011: 10 940
2012: 2 558
2013: 1 450

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 265 (309)

2010-11-15

*) Efter Ksau sammanträde den 2010-05-31, har SoT-förvaltningen korrigerat under-
laget för nämndens investeringsäskanden , innebärande att i bilaga 3 som bifogas denna
skrivelse avviker äskandena från de som redovisats i protokollet från Ksau-
sammanträdet.

Sammantaget innebär förändringarna att de samlade investeringsäskandena i förhållande
till de i protokollet redovisade  minskat  med:

För specifikation se ekonomienhetens skrivelse 2010-06-10, sidan 3.

att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2011-2013 i enlighet med
kommunstyrelsens budgetförslag,

att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2011-2013 får upp-
dateras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter och statsbidragsintäkter,
arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,

att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige,

att anvisa 1 190 000 kronor till 2012 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens
investeringsbudgetförslag,

att anvisa 39 500 000 kronor till 2013 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens
investeringsbudgetförslag,

att fastställa oförändrad skattesats för år 2011, dvs 22,33 kronor per skattekrona.

Beslutsunderlag
1. Driftsammandrag 2011-2013 enligt kommunfullmäktiges rambeslut, 2010-04-12.
2. Driftsammandrag 2011-2013 enligt nämndernas äskanden, maj 2010.
3. Sammandrag investeringsbudget/plan (äskanden och budgetberedningens förslag)
4. Resultat-, finansierings- och balansbudget enligt av kommunfullmäktige fastställda
ramar.
5. Resultat-, finansierings- och balansbudget enligt nämndernas äskanden.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 165.

Utdragsbestyrkande
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7. Ekonornienhetens skrivelse 2010-06-10.
8. Kornmunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 182.
9. Protokoll MBL 2010-08-25 inklusive bilagor.
10. Resultat-, finansierings- och balansbudget enligt kommunstyrelsens förslag 21-22/6
2010, med justeringar tom 2010-11-03.

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

att fastställa resultat, finansierings- och balansbudget/planer 2011-2013 i enlighet med
kommunstyrelsens budgetförslag och de ändringar som följer av dagens beslut i
kommunfullmäktige, samt av de revideringar som gjorts enligt kompletteringar till §§
163 och 164 avseende LKF:s driftbudget och investeringsäskande,

att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2011-2013 får upp-
dateras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter och statsbidragsintäkter,
arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,

att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige,

att anvisa 1 190 000 kronor till 2012 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens
investeringsbudgetförslag,

att anvisa 39 500 000 kronor till 2013 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens
investeringsbudgetförslag,

att fastställa oförändrad skattesats för år 2011, dvs 22,33 kronor per skattekrona.

Lars Alriksson (m) yrkar att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer
2011-2013 i enlighet med moderaternas budgetförslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Tommy Nyströrns m.fl. förslag.

- Utdragsbestyrkande
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Partideklaration SKP

Budgeten för verksamhetsåret 2011

Kommunfullmäktige 15-16 nov. 2010

Vi, Sveriges Kommunistiska Parti (SKP), konstaterar inledningsvis att de olika
budgetförslagen, som vanligt, saknar progressivitet och långsiktig hållbarhet. Inga förslag
eller heller intresse för att skapa alternativa finansieringskällor tycks finnas. Istället fortsätter
det allt mer desperata trixandet med siffror. Tillvägagångssätten tar sig allt mer märkliga
former och ter sig vid en närmare granskning som högst tvivelaktiga.

För vår del så omöjliggörs nästintill ett seriöst budgetarbete på grund av att vi inte har direkt
insyn eller ges möjlighet till delaktighet. Som bekant så saknar vi kommunister såväl insyn
som inflytande i kommunens nämnder och kommunstyrelse (KS) — budgetberedningsarbetet.
Detta medför att vår demokratiska uppgift och roll, i att ta vår del av det politiska ansvaret för
kommunens verksamheter, blir problematisk.

Verksamhetsåret 2010 så har inget koigimunfullmäktige (KF) hållits under fem av årets 12
månader. Tiden 15 juni till 17 oktober, fyra månader, anser vi vara för lång tid utan KF-
sammanträde. Att KF-majoriteten delegerade ner beslut till nämnderna, rörande ekonomiska
satsningar, under denna period gjorde inte saken bättre ur ett demokratiskt perspektiv. Vi
befarar att det, tyvärr, kommer att fortsätta i samma spår då den gångna mandatperiodens
största parti nu har egen majoritet i denna fullmäktigeförsamling. Mindre inflytande för KF
och ökad delegering till nämnder och tjänstemän.

Vi är fullt medvetna om att det är KF-majoriteten som beslutat om mötesschema samt
delegationsordning. Vi ifrågasätter inte legitimiteten i besluten, men reagerar självklart då
besluten får konsekvenser som inte är bra för demokratin.

Vi kan redan nu få bekräftad riktigheten i våra ovannämnda påståenden då det nu skall tas
beslut om en budget i balans, vilket vi i enlighet med gällande kommunallag har skyldighet
att åstadkomma.

Tar man del av de verksamheter som kommunen ansvarar för inom Social-, BU0K- och SoT
nämndernas ansvarsområde under innevarande år, så kan man klart konstatera att man inte
levt upp till balans mellan verksamhet och ekonomi. Nämnderna har praktiserat en mångfald
av olika konstruktioner, i form av avgifts- och taxehöjningar, genom att exempelvis avstå ifrån
insatser som exempelvis vägunderhåll och genom att bedriva, finansiera verksamhet med
ekonomiskt underskott. I akt och mening att man inte lyckats följa de budgetdirektiv som
inryms i de av KF fastställda ramarna.

För budgetåret 2011 så verkar det inte bli bättre. Ser man till kommunstyrelsens (KS) förslag,
till beslut, utifrån de beskrivningar av verksamheter och ekonomiska äskanden som
nämnderna framhåller, så är det genomgående avgifts- och taxehöjningar tillsammans med
nedskärningar i verksamheterna och det utan att konkreta sparåtgärder föreslås.

SKP Gällivare
Torget 9

98332 Malmberget
Te1.0970-20244

E-mail: gellivare@skp.se
www.skp.se
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Som exempel så föreslår socialnämnden, då det gäller äldreomsorgen, att anhörigomsorgen
i större utsträckning skall ta över kommunens ansvar. En åtgärd som föreslås utan att
konsekvensbeskrivning föreligger.

SoT nämnden i sin tur avstår ifrån underhåll av verksamheter. Man experimenterar med olika
former av avgiftshöjningar då det gäller avfallshantering och tömning av slambrunnar och
upprättar konstruktioner gällande avgiftsbefrielse.

Men det mest bekymmersamma är BUoK nämnden. Nämnden har konsekvent under det här
verksamhetsåret bedrivit sin verksamhet med underskott, utan att göra allvarligt menade
försök till att, med sparåtgärder, åstadkomma en ekonomisk balans mellan verksamhet och
ekonomi. Istället har man förlitat sig till att äska ökade förstärkningar till driftbudget och
engångsbidrag i löpande verksamhet som regleras av budgetdirektiven. Det här innebär
också att de, av KF, fastställda budgetramarna i högsta grad är i obalans. Denna obalans
förstärktes ytterligare genom de engångssatsningar som KF-majoriteten beslutade om den
14 juni 2010.

Vad gör då BUoK nämnden inför detta budgetfullmäktige? Man upprättar budgetförslag utan
att, i driftbudgetens ramar, redogöra i detalj för vad utfallet av ekonomiska satsningar innebär
för konsekvenser i verksamheterna. KS yrkar att KF skall avslå äskandena i
investeringsbudgeten.

Gällande kommunens deltagande i Lapplands Kommunalförbund (LKF),
gymnasiesamverkan, som BUoK nämnden ansvarar för så har de flesta ekonomiska
äskandena och förslagen tillkommit på förslag från tjänstemän utan politisk ansvar.

På BUoK-nämndens senaste sammanträde har det framkommit att nämnden saknar kontroll
över ekonomin (!). Närvarande vid det sammanträdet var enligt uppgift kommunens
revisorer. Det föranleder en givetvis att fundera över vem eller var kontrollen över ekonomin
ligger och om det skall vara på det viset?

Vi i SKP avser under detta budgetfullmäktige att gå upp i de frågor där vi anser det vara
behövligt. Frågor och funderingar finns det en hel del utav då vi inte getts möjlighet till
delaktighet i budgetberednig.

Malmberget 2010-11-15

-->
/
Bror Wennström

66641---

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)

SKP Gällivare
Torget 9

98332 Malmberget
Te1.0970-20244

E-mail: gellivare@skp.se
www.skp.se
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Kommunfullmäktige beslutar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

lay

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 267 (309)

2010-11-15

§ 166

Delårsra ort 2010-01-01-2010-06-30 - La lands kommunalförbund

att anta delårsredovisningen från Lapplands kommunalförbund.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-10-04 § 212 att ärendet lämnas öppet
till kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober.

att anta delårsredovisningen från Lapplands kommunalförbund.

1 Utdragsbestyrkande

KS/2010:569 -040

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 212.
2. Delårsredovisning 2010-01-01 — 2010-06-30 från Lapplands kommunalförbund.
3. Ekonomienhetens skrivelse 2010-10-12.
4. Lapplands kommunalförbunds protokoll 2010-10-01 § 49.
5. Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2010-06-30.
6. Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-25 § 262.
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§ 167

Delårsra ort 2010

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga delårsrapporten med godkännande till handlingarna.

Bakgrund
Kommunledningskontoret har, utifrån nämndernas och de kommunala bolagens under-
lag, sammanställt delårsrapport för kommunkoncernen per 2010-08-31.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att lägga delårsrapporten med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. Nämndernas protokoll.
2. Delårsrapport 2010-08-31.
3. Ekonomienhetens skrivelse 2010-10-12.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-25 § 263.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 268 (309)

2010-11-15

Utdragsbestyrkande
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§ 168

Reviderin av kommunala ensionärsrådets re lemente

Kommunfullmäktige beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  269 (309)

2010-11-15

att Gällivare finska klubb pensionärssektion får en permanent representant i kommunala
pensionärsrådet fr.o.rn. nästa mandatperiod,

att anta det nya reglementet för kommunala pensionärsrådet.

KS/2010:530 -003

Bakgrund
Sveriges riksdag beslöt i december 1999 om en samlad minoritetspolitik i Sverige.
Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minori-
teterna, stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritets-
språken så att de hålls levande.

För att målet med minoritetspolitiken ska kunna förverkligas krävs att samtliga nation-
ella minoriteters behov och intresse beaktas i alla delar av landet och på alla nivåer i
samhället. Detta gäller såväl statliga myndigheter som kommuner och landsting.

Kommunens kommunala pensionärsråd (KPR) består idag av åtta ordinarie ledamöter.
Kommunen utser tre ledamöter och resterande fem ledamöter utses av pensionärs-
organisationerna som fördelas proportionellt efter respektive organisations medlems-
antal.

Risken med den proportionella fördelningen är att vissa organisationer, som finska
föreningen, inte garanterat blir representerade i kommunala pensionärsrådet. Ett sätt att
säkerhetsställa att Gällivare finska förening blir representerad är att utöka antalet leda-
möter i kommunala pensionärsrådet med en ledamot. Den utökade representation kan
också riktas så att den garanterar finska föreningen en pen-nanent plats med start fr.o.m.
nästa mandatperiod.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-10-04 § 207 att ärendet lämnas öppet
till kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2010.

Ekonomiska konsekvenser
Till pensionärsrådets representanter utgår arvode, traktaments- och reseersättning enligt
av kommunfullmäktige fastställda regler för förtroendevalda.

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 270 (309)

2010-11-15

Arvodeskostnaden för ytterligare en ledamot i kommunala pensionärsrådet (KPR) skulle
resultera i en ökad kostnad med 2 560 kronor om man beräknar att rådet har fyra
sammanträden per år. Denna summa inkluderar inte traktarnents- och reseersättning.

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

att Gällivare finska klubb pensionärssektion får en permanent representant i kommunala
pensionärsrådet fr.o.m. nästa mandatperiod,

att anta det nya reglementet för kommunala pensionärsrådet.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse Finska klubb 2010-08-30.
2. Svar till Finska klubb 2010-09-16.
3. Nuvarande och föreslagna lydelser i reglementet.
4. Nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet.
5. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-09-15.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 207.
7. Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-25 § 256.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 169

Dro olitisk lan 2010 - 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 271 (309)

2010-11-15

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Drogpolitisk plan 2010-2014,

att "Policy för tobak, alkohol och droger" KOM 2004.192/106 utgår,

att de konkreta handlingsplanerna delges kommunfullmäktige.

KS/2010:381 -106

Reservation
Lars Alriksson (rn), Eva Alriksson (rn), Ingrid Josefsson (m), Fredrik Nilsson (m),
Benny Ringvall (m), Fredric Olofsson (skp) och Gun Isaksson (skp) reserverar sig mot
beslutet till förmån för förslag från Lars Alriksson m.fl.

Bakgrund
Vid Kommunstyrelsens möte 2009-10-12 beslöts att revidera "Policy för tobak alkohol och
droger — en policy som angår alla, 2004" samt att upprätta övergripande handlingsplaner.
För detta arbete tillsattes en arbetsgrupp bestående av den alkohol och drogpolitiska
samordnaren samt en representant från Socialförvaltningen, en från service- och teknik-
förvaltningen och två från barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen.

Den drogpolitiska planen för Gällivare (i uppdraget kallad policy) uttrycker den politiska
viljeinriktningen i kommunen och anger de övergripande målsättningarna med det drog-
förebyggande arbetet inom områdena alkohol, narkotika, tobak och doping. Den drog-
politiska planen utgår från de nationella handlingsplanerna och målsättningarna inom
alkohol, narkotika, tobak och doping området. Till grund ligger den regionala folkhälso-
politiska strategin för Norrbotten som är antagen av Gällivare kommunfullmäktige (kf
2007-02-05) och kommunens egen folkhälsopolitiska plan för 2010-2012.

För att uppnå målsättningarna i denna drogpolitiska plan upprättas konkreta handlings-
planer av verksamheterna. Genomförande sker genom balanserade styrkort.

Förslaget till drogpolitisk plan har skickats för yttrande till kommunala nämnder och råd
samt till de politiska partierna. Remissvaren har inte påverkat förslaget. Den politiska
styrgruppen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet föreslår att planens antas.

I ,
CAY.

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kornmunfullrnäktige besluta

att anta Drogpolitisk plan 2010-2014,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 272 (309)

2010-11-15

Ekonomiska konsekvenser
Denna plans målsättningar ska omsättas i praktiken av verksamheterna. Konkreta hand-
lingsplaner ska upprättas och genomförande sker genom balanserade styrkort. Kostnaderna
för planernas insatser/aktiviteter är i dagsläget svåra att precisera. Insatserna har för avsikt
att vara en investering i hälsa och således leda till mindre utgifter i framtiden.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp i den drogpolitiska planen, där mål-
område två syftar till att alla barn och ungdomar ska ha en trygg, god och hälsosam upp-
växt. Åtgärderna syftar till att stärka skydds/friskfaktorer kring barn och ungdomar,
vilket har en positiv inverkan på deras hälsa och livsstil över tid.

att "Policy för tobak, alkohol och droger" KOM 2004.192/106 utgår.

I3eslutsunderlag
1. Drogpolitisk Plan 2010-2014.
2. Utdrag ur protokoll från den politiska styrgruppen för det alkohol- och drogförebyg-
gande arbetet 2010-09-16.
3. Yttrande från Miljö- och byggnämnden 2010-06-23 § 146.
4. Yttrande från Rådet för funktionshinder 2010-08-18.
5. Yttrande från Ungdomsrådet 2010-06-16.
6. Yttrande från Vänsterpartiet 2010-08-23.
7. Yttrande från Gällivareortens Socialdemokratiska Arbetarekommun 2010-08-23.
8. Remiss av förslag till Drogpolitisk plan 2010-2014, 2010-05-25.
9. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-09-16.
10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 213.
11. Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-25 § 264.

Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (skp) återremiss av
Drogpolitisk plan 2010-2014 för revidering av planen i enlighet med yttrande av
Ungdomsrådet.

Propositionsordning 1
Ordförande ställer yrkande om återrerniss mot att ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 273 (309)
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Yrkande 2
Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut med följande tillägg: att de konkreta handlings-
planerna delges kommunfullmäktige.

Propositionsordning 2
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings rn.fl. förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet
med Jeanette Wäpplings rn.fl. förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna reviderad renhållningsordning,

att uppehåll kan medges för maximalt 5 år.

KS/2010:525 -450

§ 170

Försla om reviderin i föreskrifterna om avfallshanterin för Gällivare kommun

Bakgrund
Renhållningsordningen/föreskrifterna om avfallshantering för Gällivare kommun be-
slutades den 12 april 2010 av kommunfullmäktige och trädde i kraft den 1 maj 2010
efter att dessa varit utställda och rernissbehandlade.

Under arbetet med den nya renhållningsordningen har problem identifieras och förslag
till revidering har härmed tagits fram.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-10-04 § 214 att ärendet lämnas öppet
tillkommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2010.

Ekonomiska konsekvenser
Revideringama av dessa föreskrifter är till största delen förtydfiganden av paragraftexter
samt viss rättning av tidsintervaller och slutligen den att slamtömningintervallerna för-
ändras. Den senare förändringen innebär marginella ekonomiska konsekvenser eftersom
arbetsinsatsen minskar tillsammans med kostnaderna då endast en tömning sker.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser specifika för denna grupp.

Revideringar
Ändringarna finns i bifogat dokument och gäller följande paragrafer i föreskrifterna om
avfallshantering i Gällivare kommun:
§ 3 — utökad text (fet och kursiv text),
§ 19 — ändrat tömningsintervall för enskild slamtank,
§ 21 — utökad text samt ändrat tömningsintervall enskild slamtank,
§ 31 — utökad text samt ändring om uppehåll för fritidshus samt
§ 32 — utökad text.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna reviderad renhållningsordning.
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Beslutsunderlag
1. Föreskrifter om avfallshantering för Gällivare kommun med införda revideringar.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-09-02 § 153.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 214.
4. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-09-28 § 169.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-25 § 265.

Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Lars Alriksson
(rn) i enlighet med förslag till beslut samt med följande tilläggsatt-sats:

att uppehåll kan medges för maximalt 5 år.

Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons rn.fl. förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet
med Birgitta Larssons rn.fl. förslag.
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§ 171

Riktlider för bidra ur närin slivsfrärdande medel

Kommunfullmäktige beslutar

2010-11-15

att Riktlinjer för bidrag ur näringslivsfrämjande medel fastställs enligt förslag.

att Riktlinjer för bidrag ur näringslivsfrärnjande medel fastställs enligt förslag.

Beslutsunderlag
1. Utvecklingsenhetens skrivelse 2010-09-23.
2. Förslag till Riktlinjer för bidrag ur näringslivsfrämjande medel.
3. Kommunstyrelsens näringslivsutskotts protokoll 2010-10-05 § 34.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-25 § 266.

1 Utdragsbestyrkande
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Bakgrund
Näringslivsutskottet beslutade 2008-10-21 § 69 att en översyn av handläggningen av
företagsstöd ska samordnas med införande av styrkort för näringslivs- och utvecklings-
arbetet.

Kommunfullmäktige har fastställt styrkort och kommunstyrelsen har fastställt verksam-
hetsplan och näringslivsstrategi. Mot den bakgrunden har Utvecklingsenheten aktuali-
serat översynen av riktlinjer för företagsstöd m rn. Förslaget innebär en samordning av
reglernentena för Handläggning av företagsstöd samt Riktlinjerna för marknadsföring av
kulturarrangemang. Vidare har förslaget kompletterats med handläggning av stöd till
arrangemang och föreningar/ organisationer. Förslaget behandlas av kommun-
fullmäktige och ingår i Gällivare kommuns författningssamling.

Efter utskottets behandling av ärendet 2010-05-04, 17, har förslaget kompletterats med
ytterligare förtydliganden kring stöd till arrangemang samt marknadsföring i samband
med idrott och idrottliga prestationer.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet berör näringslivsfrämjande medel (bygdemedel och bygdemedelsfond) inom
verksamhet 22101.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet bedöms i huvudsak innebära positiva effekter för barn och ungdomar eftersom
det berör stöd till arrangemang, utvecklingsprojekt, företagande m m.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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§ 172

Tryggt boende

2010-11-15

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå TOP bostäder AB:s begäran,

att övriga krav som ställs på ett trygghetsboende är en kommunal angelägenhet och
hanteras i vederbörlig ordning.

Bakgrund
TOP bostäder AB har inkommit med en anhållan om ändring i beslut angående ny-
produktion av trygghetsboende till tryggt boende.

Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-08 § 1:
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KS/2010:401 -735

att medge till TOP bostäder AB att genom om — tillbyggnad av Enen tillskapa ca 27
trygghetsbostäder,

att anpassning av kök, matsal och eventuellt andra gemensamhetsutrymmen på Enen
ingår i investeringsprojektet,

att TOP bostäder AB får återkomma med begäran om kommunala borgen för upptagan-
de av nytt lån avseende finansiering av det aktuella projektet.

Orsaken till anhållan om förändring av beslut grundar sig till de krav som ställs vid
byggnation av trygghetsbostäder samt att de delar av lokalerna på Enen som TOP
bostäder AB behöver använda sig av för att få igenom projektansökan tillhör Social-
förvaltningen som hyr utrymmen av TOP bostäder AB genom en blockförhyrning.

Enligt Riksdag och Boverket avser trygghetsbostäder bostadslägenheter och utrymmen
för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation, och där det finns personal dag-
ligen som kan stödja de boende under vissa tider av dygnet.

Eftersom trygghetsbostäder inte är ett ansvar för Socialnämnden så måste kostnader för
den personal som Boverket kräver skall finnas tillgänglig belasta hyreskostnaden.
Enligt TOP bostäder AB är det bidrag man eventuell kan få för att bygga ett trygghets-
boende ett engångsbidrag som uträknat inte täcker kostnaden för en halvtidstjänst, och
även om man uppfyller kriterierna för trygghetsboende så är man inte garanterad att få
något bidrag eftersom bidragsramen är ett fastställt belopp per år.
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Enligt TOP bostäder AB skulle förändringen från trygghetsboende till Tryggt boende i
stort uppfylla kraven för trygghetsboende. Man vill även utesluta anpassningar av kök,
matsal oh eventuella andra gemensamhetsutrymmen på Enen ur projektet för att hålla
nere totalkostnaden.Förändringar i Enens lokaler kan heller inte göras utan förhand-
lingar och överenskommelser med socialförvaltningen.

TOP bostäder AB:s styrelse förordar förslaget till förändring och föreslår kommun-
fullmäktige:

att beslutet 2010-03-08 § 18 upphävs och att nytt beslut fattas enligt följande;

att medge till TOP bostäder AB att genom om och tillbyggnad av Enen tillskapa 26
lägenheter till ett tryggt boende,

att TOP bostäder AB följer Boverkets krav vad gäller åldersgränsen om fyllda 70 år,

att TOP bostäder AB får återkoma med begäran om kommunal borgen, för upptagande
av nytt lån avseende finansiering av det aktuella projektet, när kostnaden är beräknad,
samt begäran om utökad borgensram för TOP bostäder AB.

Kommunstyrelsen beslutade 2010-06-21, 2010-06-22 § 204 att ärendet återremitteras
för yttrande av socialnämnden. Socialnämndens yttrande 2010-09-23 § 104 har in-
kommit.

Ekonomiska konsekvenser
I dagläget går ej dom ekonomiska konsekvenserna att redovisa, utan detta kommer när
TOP bostäder AB har projekterat och beräknat kostnaden.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Att tillskapa 26 lägenheter varav 20 stycken är helt nya i ett trygghetsboende bör ses
som positivt om det frigörs lägenheter som allmänheten kan tillgodogöra sig.

Förslag
Nämnd och utredningsfunktionen har i sin utredning kommit att konstatera att det
investeringsstöd som går att söka via Boverket lämnas för att stimulera anordnandet av
bostäder som utgör sådana särskilda boendeformer som avses i 5 kap 5 § socialtjänst-
lagen (2001:453) eller för trygghetsbostäder enligt förordningen (SFS 2007:159). Med
trygghetsboende avses bostäder och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby
och rekreation och där det finns personal dagligen som på olika sätt kan stödja de
boende under vissa tider av dygnet. Ytterligare krav som ställs är att bostäderna skall
innehas av personer som har fyllt 70 år och lägenheten skall vara utformad så att man
kan bo kvar om man får en funktionsnedsättning.
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Eventuella bidrag som beviljas betalas ut till fastighetsägaren när byggprojektet är klart.
Bidragets storlek är 2600 kr per kvadratmeter för nybyggnation och 2200 kr för om-
byggnation. Bidraget styr även till storleken på lägenheten. Om bostaden ska användas
av en person så är bidraget för 35 kvadratmeter lägenhetsyta och 15 kvadratmeter
gemensamhetsyta, totalt 50 kvadratmeter. För bostäder avsedda för två personer är den
totala ytan 70 kvadratmeter fördelat på 50 kvadratmeter bostads yta och 20 kvadrat-
meter gemensamhetsyta.

Ytterligare krav för att få bidraget är att man måste kunna visa upp en handling som
visar att kravet på lägsta åldersgräns om 70 år enligt förordningen 8SFS2007:159) är
uppfyllt.
Man ska även kunna visa upp en handling som visar hur personal ska kunna tillhanda-
hållas och finansieras. Det är grundläggande att trygghetsboendet bemannas med
personal varje dag för att skapa kontakt med de boende och erbjuda gemensamma mål-
tider och aktiviteter

Mottagaren av det eventuella bidraget förbinder sig att under minst 4 år från det att
bidraget betalats ut att:

• Använda de bostäder som bidraget avser för de ändamål som förutsattas när
bidraget beviljades.

• Inte överlåta bostäderna eller hus till någon annan som avser at använda dem till
annat ändamål.

Bidraget är begränsat och lämnas bara om det finns medel.

Att upphäva beslutet som kommunfullmäktige beslutade 2010-03-18 § 18 om att bygga
trygghetsboende till tryggt boende innebär att man tappar möjligheten att söka/erhålla
bidrag för projektet

Att Socialförvaltningen blockförhyr Enen borde inte innebära några hinder för att
genomföra projektet att bygga ett trygghetsboende, däremot kan man ju ställa fråga om
kraven på gemensamma utrymmen som matsalen om det går att lösa på annat sätt.
Man kan ju också ställa sig frågande om de krav som finns angående de personella
resurser som krävs för aktivering av boende om det tillhör fastighetsägarens ansvar.

Enen har tidigare haft en restaurang där boende och matgäster utifrån har kunna gå och
äta dagligen utan biståndsbeslut eller att behöva beställa sin mat en vecka i förväg.
Denna förändring tillkom när man införde cook and chill.

För att få en bättre helhetsbild över projektet att bygga trygghetsbostäder/ tryggt boende
borde man se över socialförvaltningen hyreskontrakt, utreda matsalsfunktionen och hur
man framledes ska nyttja de gemensamma utrymmen som finns i huset på ett kostands-
effektivt sätt

Utdragsbestyrkande
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De gemensamma utrymmen som finns på Enen oavsett om socialförvaltningen block-
förhyr hela byggnaden idag borde kunna nyttjas av alla inklusive den nya del som är
tänkt att byggas. Frågan om matsalens funktion och tillhörighet borde utredas. Man kan
ju ställa frågan om matsalen fyller den funktion som den borde ha. Att ge möjlighet för
de boende och anhöriga som kommer på besök att kunna gå och äta lunch eller middag
utan att beställa en vecka i förväg och att inte behöva ha ett biståndsbeslut om att man
får beställa mat Enens matsal har stora möjligheter att återgå till användas som mat-
servering som är öppen för alla och på så sätt även göra Enen mer attraktivt genom att
möjliggöra att boende och anhöriga ska kunna gå ner och äta lunch och middag till-
sammans.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå TOP bostäder AB:s begäran,

att övriga krav som ställs på ett trygghetsboende är en kommunal angelägenhet och
hanteras i vederbörlig ordning.

Beslutsunderlag
1. TOP bostäder AB:s skrivelse.
2. Boverkets information om investeringsstöd till äldrebostäder

Särskilda boendeforrner för äldre trygghetsbostäder.
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-06-03.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-21, 2010-06-22 § 204.
5. Socialnämndens protokoll 2010-09-23 § 104.
6. Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-25 § 267.
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Kommunfullmäktige beslutar
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§ 173

Avstämnin s eriod för redovisat resultat inom affårsmässi a verksamheter

att avstämningsperioderna för resultaten inom service- och tekniknämndens affårs-
mässiga verksamheter, förlängs från nuvarande tre år till fern år med 2009 som första år
i avstämningsperioden,

att komrnunfullmäktiges beslut 2010-06-14 § 63 upphör att gälla.

Bakgrund
Avstämningsperiod för redovisat resultat inom affårsrnässiga verksamheter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta

att avstämningsperioderna för resultaten inom service- och tekniknämndens affårs-
mässiga verksamheter, förlängs från nuvarande tre år till fern år med 2009 som första år
i avstämningsperioden,

att kommunfullrnäktiges beslut 2010-06-14 § 63 upphör att gälla.

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges beslut 2010-06-14 § 63.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-09-28 § 168.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-25 § 268.
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§ 174

Be äran om kommunal bor en för u ta ande av n a lån samt utökad bor ensrarn
för TOP Bostäder AB

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja TOP bostäder AB:s proprieborgen om ytterligare 28 600 000 kronor, inne-
bärande att Gällivare kommun såsom för egen skuld ingått borgen för TOP bostäder
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 349 800 500 kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader,

att utta en borgensavgift på 0,2 % på ovanstående belopp 28 600 000 kronor.

Bakgrund
TOP bostäder AB föreslår i skrivelse kommunfullmäktige besluta om utökad borgens-
ram genom upptagande av nya lån för om och tillbyggnad av trygghetsbostäder i fastig-
heten Enen.

Ekonomiska konsekvenser
Gällivare kommuns borgensåtagande ökar med 28 600 000 kronor.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja TOP bostäder AB:s proprieborgen om ytterligare 28 600 000 kronor, innebä-
rande att Gällivarc kommun såsom för egen skuld ingått borgen för TOP bostäder AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 349 800 500 kronor, jämte där-
på löpande ränta och kostnader,

att utta en borgensavgift på 0,2 % på ovanstående belopp 28 600 000 kronor.

Beslutsunderlag
1. TOP bostäder AB skrivelse 2010-10-19.
2. Kommunfullmäktige § 18, 2010-03-08.
3. Protokollsutdrag från TOP Bostäder AB styrelsemöte 2010-09-21, avs antagande av
anbud.
4. Ekonornienhetens skrivelse 2010-10-19.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-25 § 283.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 282 (309)

2010-11-15
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§ 175

Motion av Lena Nord en ns Bernt Nord ren ns och Mar areta Henricsson ns
- Konsekvenstillä i fullmäkti e rotokoll

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen, då det idag finns ett råd för funktionshinderfrågor där de ärenden
som berör personer med funktionsnedsättning kan beaktas samt att rutin för utredning
av dessa ärenden finns.

Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Ingrid Josefsson (m), Fredrik Nilsson (m),
Benny Ringvall (m), Per Wahlström (m), Gun Isaksson (skp), Fredric Olofsson (skp)
och Dagmar Nyman (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslag från Bemt
Nordgren.

Bernt Nordgren och Margareta Henricsson (ns) reserverar sig skrifiligt mot beslutet, se
bilaga 5.

Bakgrund
Motionärema skriver att fullmäktige i Gällivare har i sina protokoll infört regeln att alla
ärenden ska konsekvensgranskas utifrån bam och ungdornars synvinkel och att detta är
ett mycket bra förfaringssätt som dessutom får stöd i barnkonventionen. Motionärema
vill visa alla medborgare att kommunens ärenden alltid betraktas ur ett ungdoms-
perspektiv och att hänsyn tas till våra bam och att detta förfaringssätt också borde in-
föras till att gälla de med funktionsnedsättningar i vår kommun. Alla ärenden borde där-
för också granskas utifrån ett funktionshindrande perspektiv. Norrbottens Sjukvårdsparti
vill därför att fullmäktige beslutar att införa en konsekvensanalys när det gäller funk-
tionshinder. Ärenden som finns på agendan borde på samma sätt som ungdomsanalysen
även göras som en funktionsanalys och stå inskrivna i kommunens protokoll.

Utredning
Alla kommunens nämnders kallelser kommer idag till rådet för funktionshinderfrågor.
Dessa gås igenom av handikappkonsulenten samt tas upp på rådet för funktionshinder-
frågor där rådet har möjlighet att inlämna synpunkter.

Utredama i kommunen får idag en "Checklista" för handläggning i samband med
ärendet. Detta innebär att utredaren har ansvaret att ta kontakt med de berörda, om ären-
det berör ex personer med funktionshinder, barn och unga, minoriteter m.m.

Motionen är behandlad i Rådet för funktionshinderfrågor och de bifaller motionen.
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Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Voteringslista bilägges protokollet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  284 (309)
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Ungdornsrådet har inte utgjort remissinstans i ärendet. Inget reellt barn- och ungdoms-
inflytande kan därför sägas ha förekommit. Av handikappföreningarnas c:a 1 400 med-
lemmar utgör bam- och ungdomar 13,8 %.

att avslå motionen, då det idag finns ett råd för funktionshinderfrågor där de ärenden
som berör personer med funktionsnedsättning kan beaktas samt att rutin för utredning
av dessa ärenden finns.

Beslutsunderlag
1. Motion av Lena Nordgren (ns), Bernt Nordgren (ns) och Margareta Henricsson (ns).
2. Rådet för funktionshinderfrågors protokoll 2010-05-19 § 8.
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-06-17.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 215.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-25 § 269.

Yrkande
Bernt Nordgren (ns) yrkar med instämmande av Gun Isaksson (skp), Margareta
Henricsson (ns), Ingrid Josefsson (in) och Dagmar Nyman (mp) bifall till motionen.

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

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

Votering
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:

Den som yrkar i enlighet med Birgitta Larsson röstar Ja.
Den som yrkar i enlighet med Bernt Nordgren rn.fl. röstar Nej.

Efter företaget upprop finner ordföranden att 27 Ja-röster och 11 Nej-röster har avgetts.
Ordföranden finner därmed att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Birgitta
Larsson.
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Detta förslag blev också kommunfullmäktiges beslut.

(-j-f

Bilaga till KF protokoll 20 10-1 1-15--16

Motion av Lena Nordgren (ns), Bernt Nordgren (ns) och Margareta Henricsson (ns)
ang. konsekvenstillägg i protokoll utifrån ett funktionshindrande perspektiv.

1

Den 12 april 2010 lämnades rubricerade motion in till kommunfullmäktige. Motionen innebar att
en rubrik "funktionshindrande konsekvenser" skulle läggas till i kommunens protokoll i likhet
med rubrikerna "ekonomiska konsekvenser" och "konsekvenser för barn och ungdomar" som
redan i dag finns inlagda i kommunens protokoll.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 november 2010 avslår kommunfullmäktige
motionen. Avslagsmotivet är att det i dag finns ett råd för funktionshinderfrågor där de ärenden
som berör personer med funktionsnedsättning kan beaktas samt att rutin för utredning av dessa
ärenden finns.

Norrbottens Sjukvårdsparti anser att funktionshindrades förutsättningar får inte betraktas som
särintressen utan måste precis som med jämställdhet integreras överallt i samhället.
Därför vill vi:

• att alla ärenden ska konsekvensgranskas även ur ett funktionshindrande perspektiv
• att alla, nämnder och styrelser, ska ha detta i beaktande och inte avhänga sig dessa frågor

till ett råd som de sedan inte tar hänsyn till.

Vår motion remitterades till Rådet för funktionshinderfrågor för yttrande. Den 19 maj 2010, § 8,
beslutade Rådet för funktionshinderfrågor föreslå kommunstyrelsen besluta att bifalla motionen.
O.B.S. Rådet för funktionshinderfrågor bifaller motionen.

1 skrivelse den 17 juni 2010 har nämnd- och utredningsenheten genom handikappkonsulent Lena
Helin och tf. Administrativ chef Catrine Mattson utrett ärendet. Det föreligger inte några
ekonomiska konsekvenser. Beträffande konsekvenser för barn och ungdomar så har Ungdoms-
rådet inte fått yttra sig i ärendet.

Nämnd- och utredningsenheten föreslår fullmäktige besluta att avslå motionen då det i dag finns
ett råd för funktionshinderfrågor där de ärenden som berör personer med funktionsnedsättning kan
beaktas samt att rutin för utredning av dessa ärenden finns.



Norrbottens Sjukvårdsparti reserverar sig således mot beslutet till förmån för det förslag som vi
väckt i rubricerade motion.

Norrbottens Sjukvårdsparti vill också betona vikten av att "Konventionen om rättigheter för
personer med funktionshinder" har samma styrka som "Barnkonventionen". Det är i båda fallen
en konvention som har sin grund i WHO:s mänskliga rättigheter. Detta talar för att en rubrik
"Konsekvenser för funktionshindrade" ska läggas in i kommunens protokoll.

Rådet för funktionshinderfrågor förstod innebörden och värdet av vår motion. Vem som bryr sig
om deras åsikter framgår av kommunfullmäktiges protokoll och omröstningslista som kommer
att bifogas kommunfullmäktiges protokoll.

Gällivare den 30 november 2010.

Norrbottens

Sjukvårdsparti
Gällivare

czt. ‘2,A),_,
Margarei Henricsson
Gruppledare för Norrbottens Sjukvårdsparti
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Kommunfullmäktige beslutar

Gällivare kommun bör:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  285 (309)

2010-11-15

§ 176

Motion av Rita Poromaa s Bir itta Larsson s och Tomm N ström s
Tillska a alternativa boenden för äldre

att bifalla motionen och hänskjuta den till det pågående arbetet med bostads-
försörjningsplanen och strategisk plan för framtida boende för äldre i Gällivare
kommun.

KS/2010:132 -735

Bakgrund
Rita Poromaa (s), Birgitta Larsson (s) och Tommy Nyström (s) har inlämnat följande
motion.

Antalet äldre kommer att öka i Gällivare kommun likaså i hela landet. Det behövs en
genomgående analys av vilka krav som kommer at ställas på en mer anpassad boende
miljö med utgångspunkt från äldres behov. Allt fier kommer att bo kvar i hemmet och
där till följande större behov av allt mer omfattande vård och omsorgs insatser. Det
behövs alternativa boende för äldre. Boende som äldre kan ställa sig i kö för och där det
inte krävs några biståndsbeslut från socialtjänsten. I dessa boendeformer ska äldre
kunna bo hela livet ut.

Kartlägga det framtida behovet av anpassade boende för äldre inom de närmsta fem till
20 åren

Analysera vilka framtida boendeformer behövs som komplement till boendeformer
inom socialtjänsten.

Att se över och analysera nuvarande bostadsbestånd inom TOP bostäder AB för att
utröna i vilken omfattning de är anpassade för äldres behov.

Att om det finns förutsättningar och behov, bygga om, bygga till ett antal lägenheter
inom TOP bostäder AB:s befintliga bestånd för bättre anpassning till äldres behov samt
att därutöver nybyggnation av anpassade boende för äldre i den omfattning behovs-
analysen visar.

Att en handlingsplan tas fram för en eventuell om/till och nybyggnation.

Utdragsbestyrkande
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Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 286 (309)

2010-11-15

Yttrande
Motionen har var för yttrande till Socialnämnden och TOP bostäder AB och av yttrande
framkommer följande.

Av yttrandet från Socialförvaltningens framgår att utifrån rapporter och egen kännedom
är att den äldre befolkningen kommer att ställa krav på ett lättskött och anpassat boende
med möjligheter till service och olika typer av tjänster. Vidare så är erfarenheten att de
flesta äldre bor i det vanliga bostadsbeståndet och vill kunna bo kvar där.

Socialförvaltningens samlade bedömning är att det är positivt med en långsiktig plane-
ring för hur attraktiva altemativa boenden kan skapas för äldre. Socialnämnden beslutar
att bifalla motionen om att tillskapa alternativa boende för äldre då en allt äldre befolk-
ning ökar behovet av en strategisk boendeplanering.

Av yttrandet från TOP bostäder AB framkommer det att TOP bostäder AB:s styrelse
tillstyrker motionen i sin helhet eftersom behovet av kartläggning och analys är stort när
det gäller behovet av bättre anpassade bostäder för äldre. För en eventuell nybyggnation
krävs att TOP bostäder AB får direktiv av ägaren om detta.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ingen negativ påverkan för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen och hänskjuta den till det pågående arbetet med bostads-
försörjningsplanen och strategisk plan för framtida boende för äldre i Gällivare
kommun.

Beslutsunderlag
1. Motion av Rita Poromaa (s), Birgitta Larsson (s) och Tommy Nyström (s).
2. Yttrande från TOP bostäder AB.
3. Yttrande från Socialnämnden.
4. Nämnd- och utredningsenhetens utredning och skrivelse 2010-05-27.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 216.
6. Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-25 § 270.

Utdragsbestyrkande
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§ 177

Motion av Eva Alriksson m Anna-Karin Ahlber m Monica Hedström rn
Lars Alriksson m Per-Åke Lire ren m Sune Lantto ni och Fredrik Nilsson
ni - An ående barnomsor i Ullatti

Kommunfullmäktige beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 287 (309)

2010-11-15

KS/2009:192 -611

att avslå motionen med anledning av att arbetet pågår för att anordna barnomsorg i
Ullatti.

Bakgrund
Eva Alriksson (m), Ann-Karin Ahlberg (m), Monica Hedström (rn), Lars Alriksson (m),
Per-Åke Liljegren (m), Sune Lantto (rn) och Fredrik Nilsson (m) har lämnat in en
motion angående skolbarnsornsorg i Ullatti.

Barn- utbildning- och kulturnämnden har senast den 29 september 2009 § 156 behandlat
rubricerat ärende. Kommunstyrelsen har den 16 november 2009 § 299 beslutat att åter-
remittera ärendet till barn- utbildning- och kulturnämnden för att komplettering av
underlag måste göras.

Barn- utbildning- och kulturförvaltningen har utrett behovet av barnomsorg i Ullatti.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med anledning av att arbetet pågår för att anordna barnomsorg i
Ullatti.

Beslutsunderlag
1. Motion av Eva Alriksson (m), Anna-Karin Ahlberg (m), Monica Hedström (m), Lars
Alriksson (m), Per-Åke Liljegren (m), Sune Lantto (m) och Fredrik Nilsson (m)
2. Utredning.
3. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2009-09-29 §156.
4. Kornmunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-10-26 § 266.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-16 § 299.
6. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll 2010-03-16 § 43.
7. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-03-30 § 41.
8. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 217.
9. Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-25 § 271.

I å;te._---H I
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 288 (309)

2010-11-15

Yrkande
Eva Alriksson (m) yrkar med instämmande av Margareta Henricsson (ns) bifall till
motionen.

Börje Johansson (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer Börje Johanssons förslag mot Eva Alrikssons m.fl. förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Börje Johanssons förslag.

I Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

1 1
1 I 1,;(-1-Y

2010-11-15

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 289 (309)

1 Utdragsbestyrkande

KS/2009:670 -311

§ 178

Motion av Ulf Normark s och Göte Henriksson s - An ående Ritsembommen

Bakgrund
Service- och tekniknämnden har för yttrande fått en motion där motionärerna framför
synpunkter på vägbommen i Ritsem. Motionärerna skriver att det idag finns ett stort
irritationsmoment mot vägbommen som stänger av vägen till Sitasjaure.

Motionärerna anser vidare att eftersom Gällivare satsar resurser på att utveckla turist-
näringen i kommunen så utgör bommen ett stort hinder för ytterligare utveckling. Där-
för föreslår motionärerna att kommunen upptar samtal med sarnebyn och Vattenfall om
att bilda en vägförening och att verka för att upphäva nuvarande vattendom så att vägen
kan öppnas för allmänheten.

Bakgrunden till att bommen finns är att vägen mellan Ritsem och Sitasjaure ägs av
Vattenfall. Enligt vattendomen är domskälen att allmän trafik stör samernas närings-
verksamhet samtidigt som det är en säkerhetsfråga för Vattenfall.

Service- och teknikförvaltningen har i december 2009 varit i kontakt med representanter
för Sörkaitums sameby och Vattenfall. Enligt deras representanter kommer inte Vatten-
fall och samebyn att medverka till att häva vattendornen så att bommen avvecklas och
vägen öppnas för allmän trafik. Service- och teknikförvaltningen anser därför att det
inte är befogat att gå vidare med ärendet.

Kommunalrådet har den 12 maj 2010 haft ett möte med representanter för samebyarna
Sörkaiturn och Baste, samt Vattenfall och Hundklubben Dundret. Efter detta datum har
även telefonmöten hållits med de båda samebyarna. Berörda samebyar och Vattenfall är
efter samtal fortfarande inte villiga att medverka till att ändra befintlig vattendom eller
att vägförening bildas.

Ekonomiska konsekvenser
Service- och teknikförvaltningens förslag till yttrande medför inga ekonomiska konse-
kvenser för service- och teknikförvaltningen.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 290 (309)

Beslutsunderlag
1. Motion av Ulf Normark (s) och Göte Henriksson (s).
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 102.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 218
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-25 § 272.

1  Utdragsbestyrkande
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§ 179

Motion av Fredric Olofsson sk och Bror Wennströrn sk - Fritids-
Hobb aktiviteter för un domar i s nnerhet flickor

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har i nuläget inga ekonomiska konsekvenser.

1 Utdragsbestyrkande

2010-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 291 (309)

KS/2010:196 -828

Bakgrund
Service- och tekniknämnden har för yttrande fått motionen om fritids och hobby-
aktiviteter för ungdomar och då i synnerhet flickor. Motionärerna tar i motionen upp
den negativa befolkningsutvecklingen som kommunen har och det faktum att antalet
äldre blir fler. Vidare tas ungdomars missbruk, missad skolgång och därmed samman-
hängande sociala problem upp. I motionen framförs behovet av fritidsaktiviteter för
ungdomar. Man pekar på att utbudet av anläggningar finns i Malrnberget vilket dess-
utom kräver underhållsinsatser och som stort intresseområde för flickor uppger man
ridhuset med den problembild som finns där. Motionärerna menar att kärnfrågan är hur
kommunen ska bli attraktiv för ungdomar.

De föreslår med hänvisning till ovan att kommunen övertar huvudmannaskapet för rid-
huset och att de fritidsanläggningar som är belägna i Malmberget prioriteras vid
diskussioner om ny placering.

Beträffande ridhuset har service- och teknikförvaltningen haft ett uppdrag att utreda
såväl verksamheten som anläggningen. Uppdraget redovisas till service- och teknik-
nämnden den 15 juni vid deras sammanträde. När det gäller anläggningar för fritid i
Malmberget har kommunfullmäktige tidigare beslutat att avsätta medel för arbetet med
ny is- och evenemangshall. Arbetet har påbörjats och delrapporter kommer att presen-
teras under hösten.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Frågorna som tas upp i motionen berör barn och unga men i detta ärende kan inga
direkta konsekvenser ses för gruppen. Däremot kan resultaten av nu pågående arbeten
komma att påverka barn och unga.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 292 (309)

Beslutsunderlag
1. Motion av Fredric Olofsson (skp) och Bror Wennström (skp).
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-06-15 § 138.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 219.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-25 § 273.

I ,
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1 Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  293 (309)

2010-11-15

KS/2009:697 -730

§ 180

Motion av Jeantte Wä lin v Iris Dimitri v T cko Letho v och Karl-Erik
Taivalsaari v - Äldres rätt att kunna fortsätta bo med sin livskamrat

att motion angående äldres rätt att kunna fortsätta bo med sin livskamrat skall bifallas
med motiveringen att denna möjlighet är en fråga om trygghet och livskvalitet för äldre,

att frågan bör beaktas i den långsiktiga planeringen för äldres boende i kommunen.

Bakgrund
Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att socialnämnden utformar en kommunal om-
sorgsgaranti som innebär att äldre par har möjlighet att bo tillsammans när den ena
partnern har behov av att flytta in till särskilt boende.

I dagsläget så säger socialtjänstlagen att "kommunen skall inrätta särskilda boende-
former för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd". Detta
innebär i praktiken att om bara en partner uppfyller kriterierna för att beviljas särskilt
boende så finns ingen lagstadgad rätt för den andra partnern att flytta med till boendet.
Det är alltså upp till kommunernas "goda vilja" om makar får fortsätta bo tillsammans
när en make inte längre kan bo kvar hemma.

I Gällivare kommun så beviljas bistånd om särskilt boende till de personer som har
behov av vård och omsorg enligt socialtjänstlagen. Socialnämnden har inte tagit något
beslut om riktlinjer som innebär möjlighet till parboende för makar i de fall då bara den
ena maken är i behov av vård och omsorg enligt socialtjänstlagen.

Riksdagens utredningstjänst, har på uppdrag av Folkpartiet, genomfört en undersökning
om hur landets kommuner hanterar möjligheten till parboende. I denna undersökning,
som publicerats april 2010, har 213 av landets 290 kommuner svarat på frågan om de
låter äldre makar bo tillsammans i särskilt boende, trots att den ena maken är för frisk
för omsorgen. Av dessa 213 kommuner har 44 svarat nej, 45 kommuner har svarat att de
alltid erbjuder den möjligheten och 118 kommuner har svarat att de erbjuder möjlig-
heten i vissa fall.

De kommuncr som låter äldre bo ihop, trots att den ena maken saknar vårdbehov, har
enligt undersökningen erfarenheter av att det varken kostar pengar eller är ett stort
problem. I Göteborg och Haninge, som är exempel på kommuner som låter den friska
maken flytta med, har fårre än tio respektive ett par nyttjat möjligheten. Generellt

(
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beskrivs i undersökningen att erfarenheten är att de flesta par inte vill bo ihop när den
ena maken får ett stort vårdbehov.

Ekonomiska konsekvenser
I dagsläget så finns ingen buffert om lediga platser i särskilt boende. En garanti om par-
boende innebär att resurser för ett sådant boende bör planeras både utifrån budget och
placering.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att motion angående äldres rätt att kunna fortsätta bo med sin livskamrat skall bifallas
med motiveringen att denna möjlighet är en fråga om trygghet och livskvalitet för äldre,

att frågan bör beaktas i den långsiktiga planeringen för äldres boende i kommunen.

Beslutsunderlag
1. Motion av Jeantte Wäppling (v), Iris Dimitri (v), Tycko Letho (v) och Karl-Erik
Taivalsaari (v).
2. Socialnämndens protokoll 2010-06-17 § 85.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 220.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-25 § 274.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 294 (309)

2010-11-15

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 295 (309)

2010-11-15

KS/2010:425 -295

§ 181

Motion av Sune Lantto rn Monica Hedström m Eva Alriksson m Anna-Karin
Ahlber m och Lars Alriksson rn - An ående lokal för kommunfullmäkti es
sammanträden i Gällivare kommun

att avslå motionen eftersom lokalen idag används av fritidsverksamheten.

Reservation
Lars Alriksson (rn), Eva Alriksson (m), Ingrid Josefsson (rn), Fredrik Nilsson (m) och
Benny Ringvall (rn) reserverar sig mot beslutet till fön-nån för förslag från Lars
Alriksson.

Bakgrund
Sune Lantto (m), Monika Hedström (rn), Eva Alriksson (rn), Anna-Karin Ahlberg (m)
och Lars Alriksson (m) 2010-06-14 har inkommit med följande motion.

Gällivare har under en lång tid tillbaka arbetat i enlighet med policyn att kommunen ska
nyttja sina egna lokaler så långt som möjligt.

Idag har kommunen förvärvat en lokal som förefaller lämplig som sammanträdeslokal
för kommunfullmäktige, nämligen Dansens hus f.d. Leastadiuskapellet.

Detta är helt i enlighet med riktlinjer för lokalanvändning i kommunen och torde vara en
besparing för kommunen.

Med anledning av ovanstående yrkar ovanstående att:

Gällivare kommun byter sammanträdeslokal för kommunfullmäktige sammanträde från
och med 2011-01-01.

Ekonomiska konsekvenser
Att flytta kommunfullmäktiges sammanträden till en ny lokal innebär troligtvis en del
anpassningar av ny teknisk utrustning i lokalen samt drift av denna. Till detta tillkom-
mer en del arbeten med att iordningställa lokalen inför och efter sammanträden med
möbler etc. som idag ingår i hyran. Vad detta innebär för ekonomiska merkostnader kan
för närvarande inte preciseras.

1 Utdragsbestyrkande
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Konsekvenser för barn och ungdomar
För närvarande går det inte att säga vilka konsekvenser ett sådant beslut skulle få mot
barn och ungdomar.

Utredning
Enligt dokument Strategisk lokalplanering för Gällivare kommuns är det lokalstyr-
gruppen som har till uppgift att arbeta övergripande med granskning och prövning av
önskemål och behov av lokaler. Enligt arbetsordningen för lokalstyrgruppen ska
koncernens lokalplanering utgå ifrån det som är ur koncernsynpunkt det mest
ekonomiska, rationella och funktionella för den aktuella situationen. Den slutgiltiga
bedömningen gör kommunstyrelsen.

Lokalstyrgruppen ska enligt riktlinjerna granska, alla nya eller förändrade lokalbehov
från kommunens verksamheter och uppdraget gäller egna lokaler och även beslut om
inhyrning av externa lokaler. Målet med lokalförsörjningen och fastighetsförvaltningen
är att bidra till en ökad lokaleffektivitet.

Leastadiuskapellet är inköpt för att tillfålligt klara av barn-, utbildning och kultur-
förvaltningens behov av matsal för Mariaskolan och är enligt fastighetsavdelningen en
avvecklingsfastighet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 296 (309)

att avslå motionen efiersom lokalen idag används av fritidsverksamheten.

Beslutsunderlag
1. Motion av Sune Lantto (m), Monica Hedströrn (m), Eva Alriksson (m), Anna-Karin
Ahlberg (rn) och Lars Alriksson (rn)
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-06-28.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 221.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-25 § 275.

Yrkande
Lars Alriksson (rn) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (m) bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-
fullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

1 Utdragsbestyrkande
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§ 182

Motion av Rita Poromaa s Tomm N ström s och Bir itta Larsson s
Ledsa arservice till funktionshindrade

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 297 (309)

2010-11-15

KS/2010:133 -731

Bakgrund
Till socialnämnden har inkommit remissbegäran av motion ang. ledsagarservice till
funktionshindrade.

Enligt motionen erbjuder många kommuner ledsagarservice även som en ren service
utan myndighetsprövning. Detta som ett komplement till socialtjänstens behovsprövade
ledsagning som socialnämnden är skyldig att tillhandahålla enligt socialtjänstlagen
(2001:453 SoL) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). Ledsagningen sker ofta i samverkan mellan kommunen och andra aktörer. Enligt
motionen är det viktigt att även Gällivare kommun kan erbjuda ledsagning utan
myndighetsprövning; detta för att göra den mer lättillgänglig och flexibel.

Ekonomiska konsekvenser
Ej kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ej kända.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

Beslutsunderlag
1. Motion av Rita Porornaa (s), Tommy Nyström (s) och Birgitta Larsson (s).
2. Socialnämndens protokoll 2010-06-17 § 91.
3. Komrnunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 222.
4. Kornrnunstyrelsens protokoll 2010-10-25 § 276.

Utdragsbestyrkande
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§ 183

Motion av Lena Nord ren ns Bernt Nord ren ns och Mar areta Henricsson ns
- Re eländrin krin medbor arfrå or

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionärernas förslag,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 298 (309)

2010-11-15

KS/2010:258 -003

att godkänna upprättat förslag på ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Gällivare
kommun.

Bakgrund
Lena Nordgren (ns), Bernt Nordgren (ns) och Margareta Henricsson (ns) har den 12
april 2010 inlämnat en motion angående reglerna kring medborgarfrågor, till kommun-
fullmäktige i Gällvare kommun.

Motionärerna föreslår att Gällivare kommunfullmäktige ska arbeta för en tillåtande och
öppen dialog som ger medborgaren rättigheten att också ställa åtminstone en följdfråga.

Motionens beredning har bestått av en kort utredning utförd av Nämnd- och utrednings-
enheten, där Gällivare kommuns regler för allmänhetens frågestund jämförts med åtta
andra slumpvis utvalda kommuner.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut bedöms inte medföra några konsekvenser för kommunens barn och
unga. Ärendet har inte skickats till ungdomsrådet för yttrande och inget egentligt ung-
domsinflytande kan sägas ha förekommit i ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionärernas förslag,

att godkänna upprättat förslag på ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Gällivare
kommun.

I Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  299 (309)

2010-11-15

Beslutsunderlag
1. Motion av Lena Nordgren (ns), Bernt Nordgren (ns) och Margareta Henricsson (ns).
2. Förslag på ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Gällivare kommun.
3. Nämnd- och utredningsenhetens utredning 2010-09-01.
4. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-09-06.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 223.
6. Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-25 § 277.

Utdragsbestyrkande
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§ 184

Motion av Sune Lantto rn Monica Hedström m Lars Alriksson m Eva
Alriksson m och Anna-Karin Ahlber m - An ående datum arkerin

Kommunfullmäktige beslutar

Ekonomiska konsekvenser
Periodisering kan innebära fördyrade underhållskostnader.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 300 (309)

2010-11-15

Utdragsbestyrkande

KS/2010:431 -514

att avslå motionen med hänvisning till att förändringar av bestämmelserna i de lokala
trafikföreskrifterna är svåra att följa om förändringarna gäller olika perioder under ett
år.

Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Ingrid Josefsson (m), Fredrik Nilsson (m) och
Benny Ringvall (rn) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslag från Lars
Alriksson.

Bakgrund
Datumparkering är en lokaltrafikföreskrift som gäller inom tätorterna Gällivare,
Malmberget och Koskullskulle. Datumparkeringen innebär att ena sidan av gatan ska
vara fri från fordon mellan kl 02.00-08.00.

Motionärerna föreslår att föreskriften ändras till att gälla endast vissa tidsperioder då
snöröjning eller sandborttagningen inte utförs.

Service och teknikförvaltningen ansvarar för drift och underhåll av gatorna. I det arbetet
ingår bla snöröjning, sandning, sopning och reparationer av brunnar, asfalt och kantsten.
Datumparkeringen inbär att dessa arbeten underlättas avsevärt då gva-avd kan planera
åtgärder på den del av gatan som är bilfri under t.ex. tidiga mornar.

Under vintern är datumparkeringen viktig för snöröjningsarbeten. Under den korta peri-
od sommaren utgör, ca 4 månader är bestämmelserna viktiga för planeringen av de öv-
riga arbetarna, sopning reparation av asfalt och kantsten m.m. Att periodisera och införa
korta avbrott i invanda rutiner skulle troligen endast skapa förvirring hos berörda parter,
gatuunderhållet, parkeringsbevakarna och även hos fordonsförarna.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till att förändringar av bestämmelserna i de lokala
trafikföreskrifterna är svåra att följa om förändringarna gäller olika perioder under ett
år.

Beslutsunderlag
1. Motion av Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Lars Alriksson (m), Eva
Alriksson (m) och Anna-Karin Ahlberg (m).
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-09-02 § 156.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 224.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-25 § 278.

Yrkande
Lars Alriksson (rn) yrkar bifall till motionen.

Bernd Lass (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer Bernd Lass förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under pro-
position. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med Bernd Lass förslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 301 (309)

2010-11-15

1 Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 302 (309)

2010-11-15

§ 185

Motion av Sune Lantto rn Monica Hedströrn m Lars Alriksson m Eva
Alriksson m och Anna-Karin Ahlber ni - An ående fel arkerin sav ift

KS/2010:432 -514

att avslå motionen med hänvisning till att ärendet är redan aktualiserat i service- och
tekniknämnden den 15 juni 2010 och behandlas i kommunfullmäktige i november.

Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Ingrid Josefsson (m), Fredrik Nilsson (m) och
Benny Ringvall (m) reserverar sig mot beslutet till fönnån för förslag från Lars
Alriksson.

Bakgrund
Moderaterna har inkommit med en motion angående sänkning av felparkeringsavgiften.

Felparkeringsavgiften i Gällivare är f n v 1000 kr för alla förseelser.
Motionärerna anser att avgiften är för hög och bör sänkas till 350 kr för alla förseelser
förutom på plats för funktionshindrade där avgiften bör vara 500 kr.

Ärendet är beslutat i service och tekniknämnden den 15 juni 2010. Service- och teknik-
nämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att sänka avgiften för 2011.

Ekonomiska konsekvenser
Dålig efterlevnad av parkeringsbestämmelserna kan medföra ökade kostnader för
driften av gatorna.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Felparkerade fordon kan medföra en otryggare trafikmiljö.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att avslå motionen med hänvisning till att ärendet är redan aktualiserat i service- och
tekniknämnden den 15 juni 2010 och behandlas i kommunfullmäktige i november.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Motion av Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Lars Alriksson (m), Eva
Alriksson (m) och Anna-Karin Ahlberg (m).
2. Service- och tekniknämndes protokoll 2010-09-02 § 157.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2010-10-04 § 225.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-25 § 279.

Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 303 (309)

2010-11-15

1 Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  304 (309)

2010-11-15

KS/2010:428 -315

§ 186

Motion av Sune Lantto m Monica Hedströrn m Lars Alriksson rn Eva
Alriksson rn och Anna-Karin Ahlber rn - An ående arkerin s roblern vid
Vallmovägen  

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen eftersom regler i trafikförordningen inte kan ändras av kommunen,

att service och teknikförvaltningen meddelar fastighetsägarna att möjlighet att söka
dispens från parkeringsbestämmelserna finns om särskilda skäl kan åberopas.

Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Ingrid Josefsson (m), Fredrik Nilsson (rn) och
Benny Ringvall (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslag från Lars
Alriksson.

Bakgrund
Moderaterna har inkommit med en motion angående trafikregler på Vallmovägen.

Motionärerna föreslår att p.g.a. av små uppfarter till fastigheterna bör regler utformas så
att en bil ska kunna parkeras på uppfarten utan att få parkeringsanmärkning .

Fastighetsägare efter Vallmovägen har tidigare framfört att man har problem med att
parkera bilen på uppfarten till den egna fastigheten.

Service och teknikförvaltningen anser att det finns problem att parkera speciellt för vis-
sa fastighetsägare då utrymmet mellan huset och vägen är litet.

Trafikförordningen anger att parkering på gångbana/trottoar är förbjuden det är således
inte en lokaltrafikföreskrift som kommunen beslutat om.

Parkerar fordon på trottoaren så måste gående med t.ex. barnvagn gå ut i gatan för att
kunna passera bilarna vilket inte är bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. Att tillåta parkering
på trottoaren är därför inte en bra lösning.

Parkeringsbolaget kommer inte att anmärka om fastighetsägaren parkerar på sin egen
uppfart, men fordonet får inte ta upp så stor del av trottoaren att t.ex. en gående med
barnvagn eller rullstol kan passera utan gå ut i gatan. Fri yta mellan fordon och kantsten

I (Y('''-7?"- I
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2010-11-15

bör vara ca 1 m. Den eller de fastighetsägare som kan påvisa att han ej har utrymme för
detta kan ansöka om dispens hos service och teknikförvaltningen.

Ekonomiska konsekvenser
Felaktig parkering kan medföra ökade driftkostnader för snöröjning och övrigt väg-
underhåll.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Trottoarerna nyttjas bl.a. som skolväg till Sjöparkskolan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan 305 (309)

att avslå motionen eftersom regler i trafikförordningen inte kan ändras av kommunen,

att service och teknikförvaltningen meddelar fastighetsägarna att möjlighet att söka
dispens från parkeringsbestämmelserna finns om särskilda skäl kan åberopas.

Beslutsunderlag
1. Motion av Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Lars Alriksson (m), Eva
Alriksson (m) och Anna-Karin Ahlberg (m).
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-09-02 § 158.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-04 § 226.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-25 § 280.

Yrkande
Lars Alriksson (in) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (m) bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-
fullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

11
,1 Utdragsbestyrkande
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§ 187

Inte ellation av Lars Alriksson m - An ående arkerin Stor atan mellan
Smed'e atan - Schaktmästare atan

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får ställas,

att anse interpellationen besvarad.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 306 (309)

2010-11-15

KS/2010:582 -311

Bakgrund
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Lars Alriksson (m). Inter-
pellationen är ställd till service- och tekniknämndens ordförande Bernd Lass (s).

Service- och tekniknämndens ordförande Bernd Lass (s) har utarbetat ett skriftligt svar.
Det skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare.

Beslutsunderlag
1. Interpellation av Lars Alriksson (rn).
2. Interpellationssvar av Bernd Lass (s).

C:41
Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får ställas,

att anse interpellationen besvarad.

Beslutsunderlag
1. Interpellation av Lars Alriksson (m).
2. Interpellationssvar av Tommy Nyström (s).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 307 (309)

2010-11-15

1 Utdragsbestyrkande

1

KS/2010:581 -004

§ 188

Inte ellation av Lars Alriksson m - Om att bila or med rotokollsantecknin ar
och skriftli a reservationer saknas i barn- utbildnin - och kulturnämndens
rotokoll å kommunens hemsida

Bakgrund
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Lars Alriksson (m). Inter-
pellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s).

Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s) har utarbetat ett skriftligt svar. Det
skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare.
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§ 189

Intei ellation av Lars Alriksson m - An ående u handlin inom BUoK om
utförande av utrednin och anal s av bud etarbete

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får ställas,

att anse interpellationen besvarad.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 308 (309)

2010-11-15

KS/2010:580 -059

Bakgrund
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Lars Alriksson (rn). Inter-
pellationen är ställd till barn-, utbildning- och kulturnämndens ordförande Börje
Johansson (s).

Barn-, utbildning- och kulturnämndens ordförande Börje Johansson (s) har utarbetat ett
skriftligt svar. Det skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullrnäktiges
ledamöter och ersättare.

Beslutsunderlag
1. Interpellation av Lars Alriksson (m).
2. Interpellationssvar av Börje Johansson (s).

Utdragsbestyrkande
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§ 190

Motioner 2010

dy"

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSidan  309 (309)

2010-11-15

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna redovisade motioner till kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde presenteras följande motioner:

1 Utdragsbestyrkande

KS/2010:219 -101

Motion av Fredric Olofsson (skp) och Bror Wennströrn (skp) — Gällande förstärkning av
demokratin samt vikten av att värna om det folkvalda kornmunfullrnäktige (Dnr
2010:668/003).

Motion av Fredric Olofsson (skp) — Gällande planering kring Ungdomsfullrnäktige (Dnr
2010:669/101).

Motion av Fredrik Nilsson (rn) — Webbsändning av kommunfullmäktigernöten (Dnr
2010:670/105).



GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N  = Närvarande

F = Frånvarande

T = Tjänstgörande

Ledamöter

Alriksson, Lars

Nordvall Hedström, Monica

Alriksson, Eva

Ahlberg, Anna Karin

Josefsson, Ingrid

Fredrik, Nilsson

Ringvall, Benny

Nyström, Tommy

Nilsson, Tornas

Israelsson, Lena

Larsson, Birgitta

Axelsson, Roland

Poromaa, Rita

Johansson, Börje

Lindberg, Wania

Normark, Ulf

Vågman, Siv

Tina, Kent

Lindberg, Lena

Pohjanen, Margareta

Lass, Bernd

Eriksson, Gunnel

NirlCn, Roland

Åhkn, Maria

Sundelin, Johannes

Karlsson, Cora

Holma, Jan

A = Avstår röst

M N

M N

M N

M F

M N

M N

M N

S N

S N

S N

S N

S N

S N

S N

N till 16:45, § 131 S N

S N

S N

S N

S N

S N

S N

S N

S N

N till 16:50, § 132 S N

S N

S F

N till 17:00 § 133 S N

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum 2010-11-15, kl. 10:00-17:30
Ärenden: §§ 99-134

Omröstningar

. .
'a ne .  a ne  •a ne 'a ne.



GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ledamöter

Israelsson, Maria

Eriksson, Stig

Wäppling, Jeanette

Taivalsaari, Karl-Erik

Dimitri, Iris

Lehtipalo, Henrik

Sundqvist-Apelqvist, Katinka

Söderberg, Erland

Nyman, Dagmar

Wennström, Bror

Olofsson, Fredric

Nordgren, Bernt

Henricsson, Margareta

Hennix, Nils

N = Närvarande

F = Frånvarande

T = Tjänstgörande

A = Avstår röst

S N

  N

  N

  N

  N

  N

  F

  N

MP N

SKP F

SKP N

NS N

NS N

SD F

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum 2010-11-15, kl. 10:00-17:30
Ärenden: §§ 99-134

Omröstningar

2

• •
'a ne. a ne a ne

•

'a ne.
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N  = Närvarande

F = Frånvarande

T = Tjänstgörande

Ersättare

A = Avstår röst

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum 2010-11-15, kl. 10:00-17:30
Ärenden: §§ 99-134

Omröstningar

§
Ja ne' •a ne .

3

. .
a ne 'a ne'



GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N  = Närvarande

F = Frånvarande

T = Tjänstgörande

Ersättare

Isaksson, Gun

Eslund, John

Nordgren, Lena

Krigsman, Tommy

OMRÖSTNINGSRESULTAT:

A  = Avstår röst

SKP T

SKP F

N från 11:40 § 105 NS N

NS N

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum 2010-11-15, kl. 10:00-17:30
Ärenden: §§ 99-134

Omröstningar

Ja ne .  'a ne  .  a ne

4
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N  = Närvarande

F = Frånvarande

T = Tjänstgörande

--63e74(

A = Avstår röst

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum 2010-11-16, kl. 09:00-19:00
Ärenden: §§ 135-190

Omröstningar

1

175

Ledamöter
'a

. .
ne' 'a ne' a ne  •a ne
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N  = Närvarande

F = Frånvarande

T = Tjänstgörande

A = Avstår röst

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum 2010-11-16, kl. 09:00-19:00
Ärenden: §§ 135-190

Omröstningar

2

175

Ledamöter
'a ne .  'a ne.
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N  = Närvarande

F = Frånvarande

T = Tjänstgörande

Ersättare

Wahlström, Anna Maria

Korzunowicz, Piotr

Wahlström, Per

Martinsson, Mikael

Öqvist, Frank

Eriksson, Nina

Sehlberg, Berne

Löydahl, Fredrik

Mikael

Persson Sammelin, Clary
T från 16:00 § 164

Ärlebrand, Steve
T från 16:25 § 165

Nilsson, Mikael

Norlin, Rose-Marie
T från 17:35 § 175

Rantapää, Mats
T från 18:10 § 183

Markström,Ulf

Haarala, Ove

Lehtipalo, Ann-Christin

Uusitalo, Mikael

Larsson, Ingrid

Lampinen, Håkan

ce?'

A = Avstår röst

M F

M F

T till 17:30 § 175 M T

M F

S T X

T till 16:25 § 164 S T

S T X

S F

S T X

N till 16:00 § 163, S T X

N till 16:25 § 164, S T X

N till 17:35 § 174, S T

N ti1118:10 § 182, S T

S N

Kult, Terttu N till 14:20 § 162,
T från 14:20 till 18:25 §§ 163-186

S F

 T X

 F

 F

  T X

MP F

MP F

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum 2010-11-16, kl. 09:00-19:00
Ärenden: §§ 135-190

Omröstningar

175
Ja ne'a ne'

X

•a ne .

3

.a ne .
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Ersättare

N = Närvarande

F = Frånvarande

T = Tjänstgörande

Isaksson, Gun

Eslund, John

Nordgren, Lena

Krigsman, Tommy

OMRÖSTNINGSRESULTAT:

A = Avstår röst

SKP T

SKP F

N till 18:50 § 188 NS N

N till 17:00 § 168 NS N

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum 2010-11-16, kl. 09:00-19:00
Ärenden: §§ 135-190

Omröstningar

§ 175
Ja ne. 'a ne.

X

27 11

•a ne. •a ne.
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