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Kommunstyrelsen beslutar
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§ 33

Kommunst elsens del ivnin ar/anmälnin ar/kurser - 2011

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

Delgivningar
Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär;

1. KS 20§0:6 100
2010:78 — Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2011.

2010:79 — Information om Patientsäkerhetslagen (2010:659).

2010:80 — Budgetförutsättningar för åren 2010-2014.

2.
2011:1 — Cirkulärhantering 2011 samt abonnemang på cirkulär 2011 och cirkulär-
förteckning 2010.

2011:2 — Kommunal fastighetsavgift 2009-2011.

3. KS 2010:741 427
LKAB:s utredning 25 november 2010 angående Takrasen i Fabian — stabilitets-
bedömning och framtida scenario.

i Utdragsbestyrkande

i

KS/2011:3 -101

4. KS 2010:743 104
Skp har den 12 december 2010 lämnat ett protokollsutdrag där mötet beslutat välja Bror
Wennström som insynspolitiker för åren 2011-2014.

5. KS 2010:741 427
Kommunmedborgaren har den 13 december 2010 skickat en skrivelse angående
utredningen om Fabianhålrummets tak i Malmberget visar att det inte finns någon
samhällsberedskap inför det kommande raset.

6. KS 2010:744 739
Norrlands Nätverk för musikteater och dans har den 15 december 2010 vill i en skriv-
else uppmärksamma behovet av en ökad tillgänglighet till scenkonst i norr för personer
med funktionsnedsättning och att Nonlandsdeklarationen kan ligga till grund för detta.
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7. KS 2010:783 180
Länsstyrelsen Norrbotten har den 14 december 2010 informerat om Handlingsprogram
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor för mandatperioden 2011-2014.

8. KS 2010:782 530
Sveriges Kommuner och Landsting har den 20 december 2010 i ett brev informerat
inför bildande av kollektivtrafikmyndighet.

9. KS 2010:568 007
Miljö- och byggnämndens ordförande har den 14 december 2010 kommit med ett brev
med miljö- och byggnämndens svar angående revisorernas granskning av kommunens
framförhållning inom den fysiska planeringen.

10. KS 2010:791 191
Länsstyrelsen Norrbotten har den 17 december 2010 beslutat angående tillsyn av över-
förmyndaren i Gällivare kommun i enskilt ärende.

11. KS 2010:792 191
Länsstyrelsen Norrbotten har den 17 december 2010 beslutat angående tillsyn av över-
förmyndaren i Gällivare kommun i enskilt ärende.

12. KS 2007:642 730
Revisorerna i Gällivare kommun har den 16 december 2010 gjort en uppföljande
granskning av intraprenaden vid äldreboendet Gunillahem.

13. KS 2008:389 827
KS 2010:439 816

Ungdomsrådet har den 20 december 2010 skickat en skrivelse om utredningen angående
aktivitetshus för barn och ungdomar.

14. KS 2010:375 774
Landstingsrådet har den 22 december 2010 kommit med en skrivelse angående ansvaret
för hälso- och sjukvårdsinsatser.

15. KS 2010:251 042
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har den 14 december 2010 § 173 beslutat om
budgetuppföljning tom november 2010.

16. KS 2010:803 615
Skolverket har den 20 december 2010 skickat ett beslutsmeddelande angående om-
fördelning av statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning verksamhetsåret
2010.

i
i

i Utdragsbestyrkande
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17. KS 2010:802 615
Skolverket har den 20 december 2010 skickat ett beslutsmeddelande angående stats-
bidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.

18. KS 2010:812 041
Socialnämnden har den 16 december 2010 § 150 beslutat om detaljbudget.

19. KS 2010:811
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting har beslutatom markavtal för ledningar
i allmän platsmark.

20. KS 2007:268 840
Utvecklingschefen har den 4 januari 2011 rekvirerat medel avseende Laponiaprocessen.

21. KS 2011:13 500
Sveriges Kommuner och Landsting har den 3 januari 2011 skickat ett kunskapsunderlag
som stöd inför bildandet av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

22. KS 2010:115 844
Länsstyrelsen Norrbotten har den 29 december 2010 skickat ett meddelande om projekt
Besöksmål världsarvet Laponia (PIL).

23. KS 2011:16 730
Hjälpmedelsinstitutet har den 4 januari 2011 skickat en inbjudan att ansöka om bidrag
till allmänna studier samt projekt kring den fysiska kommunala och regionala
planeringen, rörande bostäder och boendemiljön för äldre.

24. KS 2011:17 735
Samrådsgruppen minoritetsspråk har den 20 december 2010 skickat en skrivelse
angående samiskt äldreboende, gemensamt minoritetsboende.

25. KS 2010:259 004
Sveriges Kommuner och Landsting har den 17 januari 2011 skickat en skrivelse
angående ombud i Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2011-2015.

26. KS 2010:741 427
LKAB, Fabian scenarioutredning har inkommit i januari 2011, Takskivan i Fabian —
stabilitetsbedömning och framtida scenarion.

1 Utdragsbestyrkande
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27. KS 2010:10 133
Länsstyrelsen i Norrbottens län har den 10 januari 2011 skickat in påskrivet avtal
gällande förtydligande rörande överenskommelse daterad 2010-01-29 mellan Staten
genom Migrationsverket/Integrationsverket och Gällivare kommun om mottagandet av
flyktingar och andra skyddsbehövande.

28. KS 2011:28 024
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting har den 17 december 2010 beslutat
angående Ålderspension till förtroendevalda med deltidsuppdrag efter samordning med
allmän pension.

29. KS 2011:29 106
Lokalstyrgruppen har den 21 december 2010 beslutat att anta sammanträdesplan 2011
för Lokalstyrgruppen och dess arbetsutskott.

30 KS 2011:33 140
Länsstyrelsen Norrbotten har den 18 januari 2011 översänd en sammanställning av
bygdemedel för Gällivare kommun med saldo per den 2010-12-31.

31. KS 2011:14 108
Förvaltningsrätten i Luleå har den 19 januari 2011 meddelat att laglighetsprövningen
angående arvodesreglementet har överflyttats till Förvaltningsrätten i Umeå p.g.a. jäv.

32. KS 2010:70 109
Minoritetsspråkshandläggaren har den 30 december 2010 skickat in redovisning av
minoritetsspråksmedel 2010 till Sarnetinget/länsstyrelsen Stockholm.

33. KS 2010:796 100
Sveriges Kommuner och Landsting har den 27 december 2010 kommit med ett press-
meddelande angående Ekonomirapporten, om kommunernas och landstingens ekonomi
— december 2010.

34 KS 2010:43 773
Protokoll från Folkhälsorådets möte den 12 november 2010.

35.
Protokoll har inkommit från:

• Service- och tekniknämnden 2010-12-07.
• Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2010-12-14.
• Miljö- och byggnämnden 2010-12-15.
• Socialnämnden 2010-12-16.
• Kommunala pensionärsrådet 2010-12-08.

Utdragsbestyrkande
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Anmälningar
1. KS 2010:65 045
Ekonomienheten har den 1 januari 2011 jml delegation, beslutat om internkredit till
Matlagen i Gällivare AB sänks från 5 till 3,5 mkr, och förlängs att gälla tom
2011-12-31.

2. KS 2010:790 050
Kommunstyrelsens ordförande har den 2 december 2010 jml delegation beslutat om
anbud gällande leverans av elinstallationsmaterial.

3. KS 2010:65 045
Ekonomienheten har den 29 december 2010 jml delegation, beslutat om internkredit till
Gällivare Värmeverk AB 55 mkr tom 2011-03-20, därefter 5 mkr tom 2011-05-31.

4. KS 2010:10 133
Kommunstyrelsens vice ordförande har den 30 december 2010 jml delegation skrivit på
av angående Förtydligande rörande överenskommelse daterad 2010-01-29 mellan Staten
genom Migrationsverket//Integrationsverket och Gällivare kommun om mottagande av
flyktingar och andra skyddsbehövande.

5. KS 2011:19 805
Minoritetsspråkshandläggaren har den 12 januari 2011 jml delegation beslutat bevilja
bidrag med 15 000 kr till Finska klubben för att stödja det arbete som pågår inom äldre-
omsorgen.

6. KS 2011:15 805
Minoritetsspråkshandläggaren har den 11 januari 2011 jml delegation beslutat bevilja
bidrag med 5 000 kr till Vuxenskolan för minoritetsspråksutveckling, samiska.

7. KS 2011:23 050
Kommunstyrelsens vice ordförande har den 8 december jml delegation beslutat anta
anbud ramavtal och plastvaror till Gällivare kommun.

8. KS 2010:439 816
Kommunstyrelsens ordförande har den 10 januari 2011 jml delegation besvarat en
skrivelse från Ungdornsrådet angående allaktivitetshus för bam och ungdomar.

9. KS 2010:480 212
Kommunstyrelsens vice ordförande har den 1 december 2010 jml delegation yttrat sig
till Bodens kommun angående Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), tematiskt
tillägg till översiktsplanen i Bodens kommun.

1 Utdragsbestyrkande

1
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10. KS 2010:259 004
Kommunstyrelsens ordförande har den 14 januari 2011 yttrat sig i mål 3112-10,
Margareta Henricsson ./. Gällivare kommun angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen gällande konsekvenstillägg i protokoll utifrån funktionshindrande
perspektiv.

11. KS 2010:634 534
Kommunstyrelsens ordförande har den 17 januari 2011 lämnat ett yttrande angående
ansökan om kameraövervakning vid utomhuspoolen i Malmberget.

Kurser
1. Studiebesök på förskolan BarnCompaniet i Boden
Datum: 3 mars 2011
Pris: reskostnad tur och retur Gällivare-Boden
Anmälan: till Monica Lindqvist, BUoK-förvaltningen.

2. Framgångsrika lösningar för seniorboende
Datum: 14-15 mars 2011
Pris: Konferens: 7650 kr. Workshop:3450 kr.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 77(112)
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1 Utdragsbestyrkande
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§ 34

Information till kommunst elsen an ående Malmber et - 2011

Kommunstyrelsen beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

Jäv
Tomas Nilsson (s) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.

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

1 Utdragsbestyrkande

1

KS/2011:5 -101

Tommy Nyström (s) informerar om företagna möten angående Malmbergsfrågan.



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 79(112)

2011-02-07

§ 35

Information till kommunst relsen från de kommunala råden - 2011

Kommunstyrelsen beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

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

Utdragsbestyrkande

KS/2011:7 -101

Vid dagens sammanträde informerar Tornas Nilsson (s) om Rådet för funktionshinder-
frågors senaste möte, där bland annat val av ordförande upptogs till behandling.

Tomas Nilsson informerar även om Kommunala pensionärsrådets sammanträde den 28
januari 2011. Val av vice ordförande, information om dansens hus, reducerat pris på
badhuset, samt snöskottning upptogs till behandling.

Maria Åhlen (s) informerar om att Ungdomsrådet vid det senaste mötet hade fundering-
ar kring varför inte Ungdomsmottagningen har någon kurator, trots beslut.

Birgitta Larsson (s) informerar om Hälsorådets möte den18 januari 2011. Vid mötet
informerades rådet om att en Folkhälsostrategtjänst har utannonserats, och att Gällivare
kommun har blivit erbjuden att delta i Community Readness, en kartläggning om folk-
hälsa — hur situationen ser ut i dag, vad kommunen vill ha och vad kommunen behöver
för att kunna arbeta med ett framgångsrikt folkhälsoarbete. Vid sammanträdet fick rådet
även information om barns hälsa och levnadsvillkor i Norrbotten, om den folkhälso-
politiska rapporten, samt lägesrapport från förvaltningar, landsting och arbets-
fönnedlingen. Vid sammanträdet upptogs även organisationen, rådets budget samt
projekt Livsviktigt till behandling.
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§ 36

Information an ående "N a Gällivare" - 2011

Kommunstyrelsen beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 80(112)

KS/2011:6 -101

Jäv
Tomas Nilsson (s) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut i frågor
rörande LKAB.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp
information angående "Nya Gällivare".

Ulf Hansson, utvecklingschef, informerar om kommunens organisation gällande
samhällsomvandlingen — vilka roller de olika nämnderna, förvaltningarna, grupperna
och externa aktörer har, så som exempelvis kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
miljö- och byggkontoret, service- och teknikförvaltningen, utvecklingsenheten,
strategisk arbetsgrupp, projektgrupp bygg och anläggning, konsulter och arkitekter.

Inom projektet "Nya Gällivare" pågår en förstudie för utveckling av upplevelseområdet
Dundret Repisvaara, förstudien Bättre internationell tillgänglighet på Lapland Airport,
bostadsförsörjningsplan, markförsörjningsplanering, etableringsplan centrum,
visualisering scenarier nya bostadsområden/förtätning av centrala Gällivare, och
implementering av bordebilderna/visualiseringarna. Den 31 januari 2011 presenterades
bostadsförsörjningsplanern och scenarier med visualiseringar för kommunstyrelsen, som
i sin tur gav direktiv att ta fram plan och programförslag för områdena, att ta fram upp-
lägg för delprojekt kring översyn av fördjupad översiktsplan och detaljplaner, att ta fram
arenaförslag med specifika funktioner, att genomföra en SWOT-analys på förslagen, att
kartlägga resurs- och kompetensbehov för detta, samt att förbereda studiebesök.

Efter informationen upptog kommunstyrelsen en strategisk diskussion kring Vuosko,
Heden, förtätningar villor, funktion arena över hela året, campingen, kulturbebyggelse,
samt LKAB förturer.

1 i i
1 Utdragsbestyrkande

i
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§ 37

Strate isk diskussion 2011 - Samhällsomvandlin en

Kommunstyrelsen beslutar

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har upprättat en årsplanering för kommunstyrelsens sammanträden
2011. Strategiska diskussioner kring ämnet samhällsomvandlingen är inplanerade under
fyra tillfällen under året.

Dagens strategiska diskussion hålls i samband med information angående "Nya
Gällivare", paragraf 36.

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 81(112)

2011-02-07

1 Utdragsbestyrkande
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§ 38

Kommunst relsens verksamhetsu föl.nin Y 2011 - Mil'ö- och b enheten

Kommunstyrelsen beslutar

2011-02-07

att med beaktande lägga informationen till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 82(112)

KS/2011:8 -101

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat om årsplanering för kommunstyrelsens sammanträden
2011. Årsplaneringen syftar till att följa kommunstyrelsens reglemente där kommun-
styrelsens uppdrag och ansvar finns fastställt.

Vid dagens sammanträde informerar Sture Sundquist, miljö- och byggchef, om miljö-
och byggenhetens verksamhet.

Kontorets verksamhet 2010
Under 2010 har byggenheten handlagt 398 ärenden, 17 stycken planärenden har hand-
lagts och inom miljöområdet har 1092 ärenden handlagts. Detta är en ökning av
mängden ärenden från föregående år.

Miljö- och byggkontoret har under 2010 haft en omsättning av personal inom främst
miljösidan. 1 dag finns två vakanta tjänster som miljöinspektör och rekrytering av en
byggnadsingenjör, samt en planarkitekt pågår.

Styrkortsarbetet samt interna mål
26 mål är klara, 15 mål är påbörjade och 2 mål är ej påbörjade.

Ny  Plan- och bygglag (PBL)
Den 2 maj 2011 träder den nya Plan- och bygglagen i kraft. Den nya lagen innebär stora
förändringar med omstrukturering i regelverket, redaktionella ändringar, ökad
administration och ökad tillsyn.

• Miljö- och klimataspekter ska beaktas vid planläggning och byggande.
• Hänsyn ska tas till förutsättningarna för telekommunikation och annan

informationsteknik, t.ex. bredband.
• Skyldighet att i bygglov pröva krav på tillgänglighet.
• Alla som söker bygglov ska kunna få besked inom 10 veckor.
• Kommunen måste ge planbesked inom 4 månader.
• Processen att ta fram en ny detaljplan förenklas och förkortas genom att krav på

planprogram slopas.

Utdragsbestyrkande
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• Det generella kravet på bygganmälan före byggstart slopas. Innan bygg-,
rivnings- eller markåtgärder påbörjas krävs startbesked . Innan byggnadsverk får
tas i bruk krävs ett slutbesked.

Luftmätningar
Enligt Luftkvalitetsförordningen och Naturvårdsverkets författningssamling är samtliga
kommuner med mer än 10 000 invånare skyldiga att mäta och redovisa en rad miljödata.
Då det saknas data för Gällivare kommun bortsett från de provpunkter som tidigare
redovisats kan inte någon säker slutsats göras. Luftmätningar behöver göras i
kommunen, där kontinuerliga mätningar är basen för ett fortsatt arbete. Detta bör göras
med hjälp av både faktisk mätning och även genom modellering för att få ett optimalt
resultat både underlagsmässigt som ekonomiskt.

Informationen pågår 10:20-11:00.

Beslutsunderlag
1. Verksarnhetsuppföljning miljö- och byggenheten.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 83(112)

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Kommunst relsens verksamhetsu förnin 2011 - Kommunst relsen frå ar

Kommunstyrelsen beslutar

att anmäla nedanstående frågor till TOP bostäder AB, Gällivare Värmeverk AB
respektive Matlaget i Gällivare AB.

KS/2011:40 -101

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat om årsplanering för kommunstyrelsens sammanträden
2011. Årsplaneringen syftar till att följa kornmunstyrelsens reglemente där kommun-
styrelsens uppdrag och ansvar finns fastställt.

Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp/anmäla
frågor inför nästkommande sammanträdes verksamhetsuppföljning.

Vid sammanträde 2011-02-21 presenterar TOP bostäder AB, Gällivare Värrneverk AB
och Matlaget i Gällivare AB verksamhetsuppföljning.

Gällivare Värmeverk AB
• Hur går det med drifttagandet av den nya anläggningen, och hur stor el-

produktion har den genererat?
• Hur långt har ni kommit med fjärrvärrnenätets utbyggnad, och hur ser planerna

ut för framtiden?
• Vad har ni för synpunkter gällande samhällsornvandlingen rörande passivhus

och energiåtgång?
• Hur går rekryteringen av en ny VD?

TOP bostäder AB
• Hur långt har ni kommit med trygghetsboendet?
• Vad finns det för strategi gällande Malmberget?
• Vad finns det för planer för underhåll under året?
• Funderingar kring Allbolagen, hur går vi vidare?
• Funderingar kring framtida äldreboenden, projektledning och ägande.
• Kan ni redogöra för förtur för hyresrätter?
• Kan ni redogöra för den aktuella bostadskön?

Matlaget i Gällivare AB
• Är Matlaget i Gällivare AB med i skolornas kostråd?
• Vem ansvarar för att kostråden fungerar?

Utdragsbestyrkande
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 40

Val till kommunala ensionärsrådet 2011-2014

Kommunstyrelsen beslutar

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens protokoll 2011-01-10 § 17.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 85(112)

2011-02-07

att Tomas Junkka (s) väljs till kommunala pensionärsrådets ersättare.

1 Utdragsbestyrkande

KS/2010:767 -103

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2011-01-10 § 17 att val av ersättare till kommunala
pensionärsrådet lämnas öppet till kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari 2011.

Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar att Tomas Junkka (s) väljs till kommunala pensionärsrådets
ersättare.

Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Tommy Nyströms förslag.



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 41

Val till inlandsbanan 2011-2014

Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 86(112)

2011-02-07

att Lars Alriksson (m) väljs som ombud till inlandsbanans årsstämrna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2011-01-10 § 13 att val av ombud till inlandsbanans års-
stämma lämnas öppet till kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari 2011.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens protokoll 2011-01-10 § 13.

Utdragsbestyrkande

KS/2010:763 -103

Yrkande
Margareta Henricsson (ns) föreslår att Lars Alriksson (m) väljs som ombud till inlands-
banans årsstämma.

Propositionsordning
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag till beslut under proposition. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Margareta Henricssons förslag.



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 42

Bidra till insatser i Gällivare kommun - Slutra ort till Närin sde artementet

Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 87(112)

2011-02-07

KS/2006:469 -100

att lämna upprättat förslag till redovisning med bilaga " Bidrag till insatser i Gällivare
kommun - Slutrapport 2007-2010" till Regeringskansliet (Näringsdeparternentet), senast
den 28 februari 2011.

Bakgrund
Regeringen beviljade, 2006-06-29, Gällivare kommun ett bidrag om 40 000 000 kronor
för att förbättra de lokala strukturella tillväxtförutsättningarna och bidra till ett
konkurrenskraftigt näringsliv i Gällivare. Beslutet stipulerade att de medel som ej
disponerats den 2 juni 2008 skulle återbetalas till Regeringskansliet (Närings-
departementet).

I november 2007 anhöll Gällivare kommun hos Regeringen om utsträckt tid för att
disponera det erhållna statsbidraget. Vid denna tidpunkt hade endast ca 8,5 mkr av
anslaget förbrukats.

Regeringen beslutade, 2008-01-31, med ändring av tidigare beslut att medel som ej
disponerats senast den 31 december 2010 skulle återbetalas till Regeringskansliet
(Näringsdeparternentet) samt att Gällivare kommun senast den 28 februari 2011 skulle
inkomma till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med en redovisning av medlens
användning.

Under perioden 2007-2010 har hela det beviljade beloppet förbrukats. Den totala
förbrukningen och förbrukningen per objekt framgår av bilaga " Bidrag till insatser i
Gällivare kommun - Slutrapport 2007-2010". Av denna bilaga framgår också att de
totala utgifterna för de projekt som finansierats med statsbidraget uppgår till 47 791 tkr,
varav egenfinansieringen således uppgår till 7 791 tkr.

Ekonomienheten har upprättat förslag till skrivelse för redovisning till Regerings-
kansliet (Näringsdepartementet).

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Ekonomienheten föreslår kommunstyrelsen besluta

att lämna upprättat förslag till redovisning med bilaga "Bidrag till insatser i Gällivare
kommun - Slutrapport 2007-2010" till Regeringskansliet (Näringsdepartementet), senast
den 28 februari 2011.

Beslutsunderlag
1. Regeringsbeslut, 2006-06-29.
2. Skrivelse till Näringsdepartementet, 2007-11-19.
3. Regeringsbeslut, 2008-01-31.
4. Förslag till skrivelse till Näringsdepartementet, 2011-01-21.
5. Bidrag till insatser i Gällivare kommun - Slutrapport 2007-2010.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 88(112)

2011-02-07

1 Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 43

Pro'ekt E-faktura

Kommunstyrelsen beslutar

2011-02-07

att godkänna upprättad slutrapport för Projekt E-faktura,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 89(112)

KS/2010:652 -040

att uppdra till kommunledningskontoret att upprätta förslag till projektbeskrivning
E-handel och delges kommunstyrelsen,

att medel för projekt E-faktura överförs till projekt E-handel.

Bakgrund
EU-kommissionen har satt upp ett mål, att elektronisk offentlig upphandling ska vara
möjlig år 2010. Ett projekt kring E-faktura startades därför i Gällivare kommun som ett
led mot en fullständig E-handel. Vid dagens sammanträde presenteras projektgruppens
slutrapport.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna upprättad slutrapport för Projekt E-faktura,

att uppdra till kommunledningskontoret att upprätta förslag till projektbeskrivning
E-handel och delges kommunstyrelsen,

att medel för projekt E-faktura överförs till projekt E-handel.

Beslutsunderlag
1. Slutrapport Projekt E-faktura 2010-09-06.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-01-17 § 8.

1
1

1 Utdragsbestyrkande

1



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

. -•• 

2011-02-07

§ 44

Försärnin tomter Söderber skulle

Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 90(112)

KS/2010:810 -253

att de blivande tomterna på Söderbergskulle erbjuds till försäljning enl. turordning i
tomtkön,

att prissättningen för en medeltomt (900 m2) på Söderbergskulle skall vara 160 000 kr
plus minus 50 kr/m2,

att köparen förbinder sig att inom 3 år från tillträdesdagen på fastigheten har fårdigställt
avsedd byggnation. Byggnadsskyldigheten anses fullgjord när miljö- och byggkontoret
utfårdat slutbevis,

att om köparen inte fullgjort sina byggnadsskyldigheter inom överenskommen tid skall
köparen till kommunen betala ett vite om 100 000 kronor,

att köparen inte utan säljarens medgivande får överlåta fastigheten innan byggnads-
skyldigheten är fullgjord.

Bakgrund
Detaljplan för ovanstående område har av miljö- och byggnämnden antagits 2010-06-23
och vunnit lagakraft 2010-07-22. Inom området kan avstyckas 50 småhustomter med
varierande storlek. Enl. planbestämmelsema skall minsta tomtstorleken vara 800 kvm.
Fastighetsbildning av området är beställd av lantmäteriet.

Kommunens kostnader för att exploatera ett område är ett viktigt underlag vid
bestämmandet av köpeskilling på bostadstomter. Kostnaderna omfattar utbyggnad av
vatten- och avloppsledningar med tillhörande anordningar, gator inkl. tomtinfarter,
belysning, mark, detaljplan, fastighetsbildning och administrativa kostnader.
Kostnadema för vatten- och avlopp tas ut via kommunens VA-taxa vilket enl. service-
och teknikförvaltningen för ovanstående innebär en kostnad av ca 90 000 kr/tomt.
Övriga exploateringskostnader för Söderbergskulle innebär en kostnad på ca 190 000
kr/tomt.

Kommunens prissättning för de senast sålda tomterna på Apelbacka beslutades i full-
mäktige 2007-03-05 § 54 innebärande ett pris av 145 000 kronor för en medeltomt (900
kvm) plus minus 50 kr/kvm.

F.n. står 95 personer i kö för att få en tomt för villabebyggelse.

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

2011-02-07

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 91(112)

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att de blivande tomterna på Söderbergskulle erbjuds till försäljning enl. turordning i
torntkön,

att prissättningen för en medeltomt (900 m2) på Söderbergskulle skall vara 160 000 kr
plus minus 50 kr/m2,

att köparen förbinder sig att inom 3 år från tillträdesdagen på fastigheten har fårdigställt
avsedd byggnation. Byggnadsskyldigheten anses fullgjord när miljö- och byggkontoret
utfårdat slutbevis,

att om köparen inte fullgjort sina byggnadsskyldigheter inom överenskommen tid skall
köparen till kommunen betala ett vite om 100 000 kronor,

att köparen inte utan säljarens medgivande får överlåta fastigheten innan byggnads-
skyldigheten är fullgjord.

Beslutsunderlag
1. Plankarta.
2. Exploateringskalkyl.
3. Tomtpriser kommuner Norrbotten.
4. Miljö- och byggkontorets skrivelse, 2010-12-30.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-01-17 § 9.

Utdragsbestyrkande
tv-



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 45

Marcus Hellners idrottssti endium

Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESI'ROTOKOLL Sidan 92(112)

2011-02-07

KS/2010:679 -105

att i första punkten i Kriterier för Marcus Hellners idrottsstipendium lägga till orden
"fram till 2014",

att anta upprättat förslag på kriterier för Marcus Hellners idrottsstipendium för 2011-
2014,

att finansieringen av stipendiet tas från konto "Till kommunstyrelsen förfogande".

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att inrätta ett idrottsstipendium uppkallat
efter skidåkaren Marcus Hellner. Marcus som tävlar för Gällivare skidallians har haft
stora framgångar, inte minst vid olympiska spelen i Vancouver 2010 då han vann två
guldmedaljer.

Stipendiet som ska uppgå till 25 000 kronor inrättas under en fyraårsperiod och delas
årligen ut av Marcus Hellner. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att kommun-
ledningskontoret tillsammans med Marcus Hellner tar fram kriterier för stipendiet.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att stipendiet ska uppgå till 25 000 kronor.
Administrativa kostnader (blommor, diplom m.m.) tillkommer och detta bör tas i
beaktande.

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

Förslag till beslut
Kornmunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta upprättat förslag på kriterier för Marcus Hellners idrottsstipendium,

att finansieringen av stipendiet tas från "Till kommunstyrelsen förfogande".

1 Utdragsbestyrkande

1



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 93(112)

2011-02-07

Beslutsunderlag
1. Förslag på kriterier för Marcus Hellners idrottsstipendium.
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-11-25.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-01-17 § 10.

Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar att i första punkten i Kriterier för Marcus Hellners idrotts-
stipendium lägga till "fram till 2014".

Jeanette Wäppling (v) yrkar att anta upprättat förslag på kriterier för Marcus Hellners
idrottsstipendium för 2011-2014.

Margareta Henricsson (ns) yrkar att finansieringen av stipendiet tas från konto "Till
kommunstyrelsen förfogande".

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

Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 94(112)

2011-02-07

KS/2010:440 -106

§ 46

Yttrande över Landsb dsla ad mat - ett av mån a ste för att stärka landsb dens
mö'li et till utvecklin

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå förfrågan med hänvisning till tidigare utredning, KS/2010:440, samt med
hänvisning till att inhämtade yttranden inte ger underlag för en vidare undersökning i
frågan.

Reservation
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Bakgrund
Landsbygdsrådet inkom med en skrivelse till kommunstyrelsen där det föreslog att
Gällivare kommunen undersöker möjligheterna för landsbygden att ta över matlagning-
en från storköket i tätorten.

Kommunstyrelsen beslutade 2010-09-27 att uppdra kommunledningskontoret att in-
hämta synpunkter i frågan från berörda parter. Berörda parter som fått möjlighet att yttra
sig i frågan är service- och teknikförvaltningen, barn-, utbildning- och kultur-
förvaltningen, socialförvaltningen samt Matlaget i GällivareAB. Alla berörda parter
förutom service- och teknikförvaltningen har inkommit med yttranden i denna fråga.

Ekonomiska konsekvenser
I dagsläget förekommer det inga ekonomiska konsekvenser i och med att en utredning
inte är aktuell.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att avslå förfrågan med hänvisning till tidigare utredning, KS/2010:440, samt med
hänvisning till att inhämtade yttranden inte ger underlag för en vidare undersökning i
frågan.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

i

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 95(112)

2011-02-07

Beslutsunderlag
1. Skrivelse Landsbygdsrådet.
2. Yttrande från Matlaget i Gällivare AB.
3. Yttrande från Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen.
4. Yttrande från Socialförvaltningen.
5. Landsbygdslagad mat — ett av många steg för att stärka landsbygdens möjligheter till
utveckling KS/2010:440.
6. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse och utredning 2010-12-21.
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-01-17 § 11.

Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (skp) i enlighet med
förslag till beslut.

Lars Alriksson (m) yrkar att påbörja arbetet med att utlokalisera matproduktion till
landsbygden där så är möjligt.

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Margareta Henricsson (ns)
att kommunledningskontoret far i uppdrag att utreda möjligheten samt kostnader att
eventuellt utlokalisera matproduktion till landsbygden.

Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag och där-
efter Jeanette Wäpplings m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta
Larssons rn.fl. förslag.

i
1 Utdragsbestyrkande

i



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 47

Remiss romemoria om kommunala ersättnin ar till sameskolan U2010168621S

Kommunstyrelsen beslutar

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 96(112)

2011-02-07

1 Utdragsbestyrkande

1

KS/2010:654 -611

att bifalla förslaget under förutsättning att staten ersätter kommunens utökade kostnader
som med nuvarande elevantal blir 533 520 kr.

Bakgrund
I den nya skollagen (2010:800) införs viss ny reglering för sameskolan. Huvudmanna-
skapet för förskoleklass och fritidshem vid skolenhet med sameskola överförs till staten.
Förordningen om hemkommunernas ersättningar till sameskolan behöver därför upp-
dateras.

Gällivare kommun ska ge ett remissvar på den föreslagna förordningen. Huvudinne-
hållet i föreslagen förordning är:

"2 § Ersättningen ska bestämmas efter samma grunder som elevens hemkommun till-
lämpar vid fördelning av resurser i sin egen grundskola, förskoleklass eller fritidshem.
Ersättningen ska fastställas per kalenderår. Den ska grunda sig på kommunens budget
för det kommande budgetåret."

Det är rimligt att ersättningen skall vara samma som kommunens egen kostnad för att
placeringen av elever skall vara kostnadsneutral, oavsett vilken skola de väljer. Dock
bör påpekas att föreslagen förordning ökar kommunens kostnad för klasserna 1-6 från
nuvarande nivå. Tidigare betalade staten ut mellanskillnaden mellan schablonbeloppet
på 78 180 och den kostnad sameskolan faktiskt hade. Det kommer att fortsätta med den
skillnaden att kommunernas kostnad ökar varvid statens ersättning blir mindre.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunens kostnad ökar från nuvarande 78 180 kr per elev och år för klass 1-6 till ca
93 000 kr per elev och år. För läsåret 11/12 gäller detta 36 barn.



GÄLLIVARE  KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 97(112)

2011-02-07

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att bifalla förslaget under förutsättning att staten ersätter kommunens utökade kostnader
som med nuvarande elevantal blir 533 520 kr.

Beslutsunderlag
1. Remisspromernoria om kommunala ersättningar till sameskolan.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-12-14 § 184.
3. Kornrnunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-01-17 § 12.

I
Utdragsbestyrkande



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 48

Servicedeklaration för närin slivsservice

Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 98(112)

2011-02-07

att anta utarbetat förslag på servicedeklaration för näringslivsservice,

Konsekvenser för barn och ungdomar
Att anta servicedeklarationen för näringslivsservice innebär inga ytterligare
konsekvenser för bam och unga.

1 Utdragsbestyrkande

1

KS/2010:732 -141

att uppdra åt informationsenheten att publicera den på webben och i annan kommunal
information.

Bakgrund
Syftet med att utarbeta servicedeklarationer är att tydliggöra den kommunala servicen,
beskriva vad den innehåller, vilken kvalitet medborgarna kan förvänta sig av den speci-
fika tjänsten och vad kommunen förväntar sig av medborgarna för att kunna leverera
tjänsten.

Kommunstyrelsen har fattat beslut i sitt styrkort för 2010 att arbetet med service-
deklarationer ska komma igång och genomföras för att våra kommunmedborgare ska
kunna se och förstå vad som ingår i tjänsten/servicen som beskrivs i en deklaration. Att
kommunicera ut information skulle bidra till en bättre förståelse för kommunala tjänster
och service samt underlätta för medborgaren att på ett enkelt sätt få en förståelse för
vilken service de kan förvänta sig.

Kommunledningskontoret har gjort en prioritering av vilka servicedeklarationer som
skulle utarbetas för 2010, dessa blev näringslivsservice och bygglov. Det är två externa
verksamheter, riktade till medborgare/näringsliv som kommunledningskontoret ansvarar
över som bör kommuniceras via en servicedeklaration till medborgarna.

Ekonomiska konsekvenser
Att anta servicedeklarationen för näringslivsservice innebär inga ytterligare ekonomiska
konsekvenser.



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 99(112)

2011-02-07

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta utarbetat förslag på servicedeklaration för näringslivsservice,

att uppdra åt informationsenheten att publicera den på webben och i annan kommunal
information.

Beslutsunderlag
1. Förslag på servicedeklaration näringslivsservice.
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-12-15.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-01-17 § 13.

I Utdragsbestyrkande

i



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 100 (112)

2011-02-07

§ 49

Delta Yande i Medbor arundersöknin 2011

Kommunstyrelsen beslutar

att genomföra medborgarundersökning 2011 enligt förslag ovan,

att finansiera kostnaderna ur kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel,

att inarbeta budget för medborgarundersökningar i budget för 2012 och framåt.

Ekonomiska konsekvenser
Att genomföra medborgarundersökningen innebär ekonomiska kostnader:

68 000 kr för medborgarundersökningen
3 000 kr för kommunspecifikt följebrev

10 000 kr - upptill 25 000 kr för kommunspecifika frågor som tilläggsfrågor

1 Utdragsbestyrkande

KS/2010:648 -013

Bakgrund
SCB genomför medborgarundersökningar för kommuner runt om i landet. Vår första
medborgarundersökning genomfördes 2006 och den senaste under 2009, resultaten av
den presenterades under början av 2010.

Kommunens stynnodell, balanserad styrning innebär att politiken sätter upp mål och
mått i styrkort som är deras uppföljningsverktyg under året. Styrkorten gör att
kommunen lägger fokus på fler områden än enbart ekonomin. I styrkorten för 2011
finns mål och mått som handlar om medborgarnöjdhet inom en rad områden. Det är
därför aktuellt att återigen genomföra medborgarundersökning 2011 då det gått två år
sedan sist och en uppföljning av nöjdheten ska göras enligt upprättade styrkort för 2011.
I medborgarundersökningen kan vi också jämföra oss med andra kommuner som också
genomför undersökningen är en styrka.

Framöver bör medborgarundersökningar göras vartannat till vart tredje år och en budget
bör avsättas för ändamålet, det skulle kunna inarbetas i budget för 2012 och framåt.

Totalt rör det sig om 81 000kr -95 000 kr för genomförande av medborgarunder-
sökningen beroende på behovet av kommunspecifika frågor.

Finansiering av undersökningen med följebrev samt tilläggsfrågor finansieras ur
kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel.



GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sidan 101 (112)

2011-02-07

Konsekvenser för barn och ungdomar
Att genomföra en medborgarundersökning innebär inga direkta konsekvenser för barn
och unga mer än att vissa unga får möjlighet att svara på enkäten och således vara med
och tycka till.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att genomföra medborgarundersökning 2011 enligt förslag ovan,

att finansiera kostnaderna ur kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel,

att inarbeta budget för medborgarundersökningar i budget för 2012 och framåt.

Beslutsunderlag
1. Anmälan till undersökning SCB.
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-12-20.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-01-17 § 14.

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Försla å fortsatt kvalitetsarbete för Gällivare kommun

att inarbeta 1.0 tjänst som kvalitetsledare i budget för 2012 och framåt,

Reservation
Lars Alriksson (rn) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Utdragsbestyrkande

KS/2010:750 -100

Kommunstyrelsen beslutar

att anta förslag till fortsatt kvalitetsarbete,

att tillsätta 1,0 tjänst som kvalitetsledare på kommunledningskontoret - gemensam
administration, finansieras ur nämnd och utrednings budget konto 15501/859,

att uppdra till samtliga förvaltningar att utse en kvalitetsutvecklare/verksamhets-
utvecklare som dels arbetar med styrmodellen Balanserad styrning och vad som krävs
för förvaltningen i det samt med förvaltningsspecifika övriga behovet av kvalitetsarbete,

att inarbeta 300 000 kr i budget för 2012 och framåt som avser verktygskostnader för
processer, styrkort och planer, uppföljningsstöd, utbildningsinsatser och för lokalhyror.

Fredric Olofsson (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Bakgrund
2008 startade projekt BAS-balanserad styrning i syfte att implementera en stynnodell
m. styrkort i organisationen. Arbetet har sedan dess burit många frukter och inriktningen
har blivit vidare än det var vid projektstarten (se bilaga). Projekt BAS avslutas
2010-12-31 och projektets arbetsgrupp har fått i uppdrag av förvaltningschefsgruppen
att ge förslag på hur vi kan implementera arbetet som bedrivits i projektforrn i det
ordinarie arbetet.

Förslag på fortsatt kvalitetsarbete är alltså ett förslag på hur vi fortsättningsvis kan
arbeta med verksamhetsplanering och förbättringar kontinuerligt i vardagen.
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Ekonomiska konsekvenser
Genom att fortsätta bedriva det redan påbörjade kvalitetsarbetet som startade i BAS-
projektet så innebär det följande ekonomiska konsekvenser:

2011 tillsätts 1,0 tjänst som kvalitetsledare på KLK- gemensam administration, finans-
ieras ur nämnd och utrednings budget konto 15501/859.

Förvaltningarna avsätter resurser i form av att utse en ansvarig "kvalitetsutvecklare" för
arbetet med styrmodell Balanserad styrning och ansvarig över verksamhetens specifika
behov gällande kvalitetsarbetet. Kvalitetsutvecklarna/verksamhetsutvecklarna finans-
ieras ur resp. förvaltnings egen budget för 2011.

Att i budgetarbetet för 2012 inarbeta ytterligare 1,0 övergripande tjänst som kvalitets-
ledare under KLK- placerad i gemensam administration.

Att i budgetarbetet för 2012 och framåt inarbeta en budget på 300 000 för drift av
processverktyg och styrkortsverktyg, användare i systemen, lokalkostnader, utbildnings-
insatser samt för undersökningar. .

Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget innebär inte direkta konsekvenser för barn och unga. Däremot kan förslag på
fortsatt arbetet innebära att vi förbättrar våra processer och det kan påverka våra barn
och unga därför att vi effektiviserar våra arbetsflöden tar vi bland annat ska ta hänsyn
till bam och ungas åsikter på olika sätt.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta förslag till fortsatt kvalitetsarbete,

att tillsätta 1,0 tjänst som kvalitetsledare på kommunledningskontoret- gemensam
administration, finansieras ur nämnd och utrednings budget konto 15501/859,

att uppdra till samtliga förvaltningar att utse en kvalitetsutvecklare/verksamhets-
utvecklare som dels arbetar med styrmodellen Balanserad styrning och vad som krävs
för förvaltningen i det samt med förvaltningsspecifika övriga behovet av kvalitetsarbete,

att inarbeta 1.0 tjänst som kvalitetsledare i budget för 2012 och framåt,

att inarbeta 300 000 kr i budget för 2012 och framåt som avser verktygskostnader för
processer, styrkort och planer, uppföljningsstöd, utbildningsinsatser och för lokalhyror.

FO Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Förslag på fortsatt kvalitetsarbete för Gällivare kommun.
2. Projekt Balanserad styrning och verksamhetsutveckling 2008-2010.
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-12-15.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-01-17 § 15.

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

Lars Alriksson (rn) yrkar att avsluta BAS-projektet, att genomföra kvalitetsarbetet
genom års- och delårsbokslut, att en centralt placerad controller anställs, samt att de
resurser som frigörs inom förvaltningen ska prioriteras i samhällsomvandlingen.

Fredric Olofsson (skp) yrkar avslag till förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag samt där-
efter Fredric Olofssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner
finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons
rn.fl. förslag.

I Utdragsbcstyrkande
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§ 51

Förvaltnin sdokument för Gällivare kommuns sko sinnehav 2010-2020
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att överskott av skogsbruken, efter avräkning för lagstyrda skogsvårdsåtgärder, skall
redovisas till kommunstyrelsen för beslut om hur överskottet skall disponeras.

Bakgrund
Föreligger ett förvaltningsdokument för Gällivare kommuns skogsinnehav. Dokumentet
redovisar visionen och målsättningar med skogsskötseln där grunden är den gröna
skogsbruksplanen som Skogstyrelsen tog fram 2005. Kornmunstyrelsens arbetsutskott
beslutade 2011-01-17 § 16 att lämna ärendet öppet till kornmunstyrelsens sammanträde
den 7 februari 2011.

Ekonomiska konsekvenser
Genomförande planen innebär inga ofinansierade kostnader.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Genomförandet enligt plan skapar positiva möjligheter för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen beslutar

att inkomsten från skogsbruken ska i första hand användas till reinvestering i skogs-
verksamheten.

Beslutsunderlag
1. Förvaltningsdokurnent inledning/sammanfattning.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-12-07 § 211.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-01-17 § 16.

Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar att överskott av skogsbruken, efter avräkning för lagstyrda
skogsvårdsåtgärder, skall redovisas till kommunstyrelsen för beslut om hur överskottet
skall disponeras.

Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efier gjorda
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Tommy Nyströrns förslag.

I Utdragsbestyrkande
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Po eln 3 förbättrin såt ärder
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Utdragsbestyrkande

KS/2010:746 -288

Kommunstyrelsen beslutar

att byggnaden inte längre är en avvecklingsfastighet,

att avslå begäran i övrigt med hänvisning till pågående Motion om Dansens hus,

att svaret på motionen förväntas kunna behandlas i budgetprocessen för år 2012-2014.

Bakgrund
Poppeln 3 förvärvades den 1 november 2009 i syfte att Mariaskolan skulle ha en
fungerande matsal i ett kortare tidsperspektiv. Fastigheten rubriceras som en av-
vecklingsfastighet, där syftet är att den skall avvecklas och inte behållas i långsiktig
förvaltning.

En kort tid efter att fastigheten förvärvats, anmälde föreningslivet behov av lokaler i
huvudsak för dansaktiviter. Den lokal som anses lämplig är tidigare mötessal som har en
yta c:a 220 m2. Den matsal som Mariaskolans elever använder kan också hyras ut
medan skolköket inte kan hyrs ut på grund av myndighetskrav.

Fastighetsavdelningen hyr ut lokalerna till fritidsenheten för bokning och vidare-
uthyrning till föreningar mm. Fritidsenheten debiterar föreningarna enligt fastställd taxa.
Fritidsenhetens kostnader för lokaluthyrningen består av lokalhyra 100 000 kr/år samt
lokalvård beräknad till c:a 50 000 kr/år. Beräknade intäkter är mycket osäker men kan
uppskattas till c:a 20 000 kr/år, beräknat med hänsyn till de intäkter som inkommit för
årets första nio månader.

Lokalerna har kompletterats med begagnade bord och stolar för 20 personer, gardiner
har levererats och bekostats av AMA avdelningen för att minska eko-ljud i lokalen. Just
nu pågår montering av begagnade ljudabsorbent via AMA i syfte att minska på eko-
ljudet ytterligare. Föreningarna kräver fier sittplatser med bord så begagnade bord för
30 personer kommer att levereras till lokalen när Hedskolans matsal byter möbler.
Stapelbara stolar till dessa bord finns inte tillgängligt i dagsläget.
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Ekonomiska konsekvenser
AMA bör kompenseras för de kostnader de haft for inköp och uppsättning av gardiner,
20 000 kr. Enheten fritid måste ekonomiskt kompenseras för den förlust de kommer att
redovisa för 2010, 130 000 kr och för 2011 med 320 000 kronor vilket då inkluderar
redovisad kostnad från TOP bostäder AB som debiteras enheten och dubblerad städ-
kostnad. Skulle intäkterna öka vilket är troligt ska enheten redovisa det som överskott i
verksamheten.

Konsekvenser för barn och ungdomar
En utökat nyttjande av lokalerna för dans är med stor sannolikhet positivt för barn och
unga som får möjligheter att delta i exempelvis föreningsarrangerade dansaktiviteter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att byggnaden inte längre är en avvecklingsfastighet,

att avslå begäran i övrigt med hänvisning till pågående Motion om Dansens hus. Svaret
på motionen förväntas kunna behandlas i budgetprocessen för år 2012-2014.

Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-12-07 § 220.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-01-17 § 17.

i Utdragsbestyrkande

i



4ö%
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

2011-02-07

§ 53

Investerin industriområde Kulle orten

Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 108 (112)
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om finansiering av anläggande av vatten- och avloppsledningar till Kulleportens
industriområde,

att 1 miljon kronor anslås från investeringsreserven projekt 89901, ansvar 80 till konto
76548 Kulleporten VA och ansvar 132.

Bakgrund
Tomterna på industriområdet Kulleporten (Betong- och Metallvägen) upplåts med
tomträtt via kommunens ledningskontor. Arbetet att upplåta tomter har pågått en tid och
beslut om byggnadslov för uppförande av industri-/handelshus har också beviljats. I
samband med behovet av vatten, för en av tomträttsinnehavama har frågorna om va-
anslutningspunkt och väg/gata till området blivit aktualiserade.

1 genomförandebeskrivningen för detaljplanen som reglerar området, sägs att va-
anslutnings-punkt ska anvisas av kommunen och att ansvaret att anlägga gator/vägar
inom planområdet, åligger tornträttsinnehavarna tillsarnmans, genom bildandet av en
samfållighetsförening.

I området finns inte framdragna va-ledningar vilket medfört problem eftersom en av
tomträttsinnehavarna som beviljats byggnadslov också är i fård att uppföra sin industri-
/handelsbyggnad och behöver få tillgång till anslutningspunkten för vatten så snart som
möjligt

Med hänsyn till frågans akuta karaktär och det faktum att det i beskrivningen tillhörande
planen framgår att arbetet är ett kommunalt ansvar så har Service och teknik-
förvaltningen anlagt vatten- och avloppsledningar till området. Anslutningspunkter har
därmed också kunnat anvisas. Däremot har inte frågan om infartsväg till området lösts.

Kostnadsberäkningen för anläggandet av vatten- och avloppsledningar har gjorts och
totalkostnaden har beräknats till 1.0 Milj kronor. De intäkter som va-
anslutningsavgifterna kommer att generera kommer inte till kommunen under detta år
utan det kommer att ta ett antal år innan samtliga fastigheter har anslutits. Service- och
teknikförvaltningen föreslår därför att service- och tekniknämnden begär täckning av
investeringskostnaderna hos kommunstyrelsen.

Service- och teknikförvaltningen har informerat kommun- och ekonomichef om ärendet.

1 Utdragsbestyrkande
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Ekonomiska konsekvenser
Behovet av eller frågan om anläggande av vatten- och avloppsledningar till
Kulleportens industriområde har aldrig varit aktuell i nämndens budgetarbete. Någon
finansiering av investeringen finns således inte i nämndens budget för verksamhetsåret.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet kan inte ses medföra några konsekvenser för barn och unga.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

om finansiering av anläggande av vatten- och avloppsledningar till Kulleportens
industriområde,

att 1 miljon kronor anslås från investeringsreserven projekt 89901, ansvar 80 till konto
76548 Kulleporten VA och ansvar 132.

Beslutsunderlag
1. Ritning Kulleportens industri-/handelsområde.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-11-11 § 189.
3. Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2011-01-03.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-01-17 § 18.

I Utdragsbestyrkande
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§ 54

Genomförandeavtal för södra och östra länken vä mellan östra och västra
Malmb erget)  

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till genomförandeavtal med de ändringar som gjorts.

Protokollsanteckning
Lars Alriksson (m) vill föra följande till protokollet, se bilaga 1:

"Undertecknad vill till protokollet ange att jag har yrkat, i planärendet, för att delar av
Murgatan ska inlösas med anledning av den nya vägen. Majoriteten fattade ett annat
beslut. Detta avtal är en följd av detta beslut."

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutadc, 2010-09-27 § 242, att godkänna genomförandeavtal för
rubr. väglänk.

En del redaktionella ändringar har gjorts i avtalet bl.a. mot bakgrund av att kommunen
ej erhåller statligt bidrag för skötelsen av Bergrnansgatan och Kullevägen.

Förslag till beslut
att kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal med de
ändringar som gjorts.

Beslutsunderlag
1. Genomförandeavtal.
2. Skrivelse 2011-02-07.
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I Utdragsbestyrkande
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Moderata Samlingspartiet Protokollsanteckning
i Gällivare. 2011-02-07

Angående genomförandeavtal södra och östra länken.

GÄLLIVARE KOMMUN

7011-02- 07
Dn r
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Undertecknad vill till protokollet ange att jag har yrkat, i planärendet, för att delar av
Murgatan ska inlösas med anledning av den nya vägen. Majoriteten fattade ett annat beslut.
Detta avtal är en följd av detta beslut.

>h

Lars Alriksson (m)
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§ 55

Gällivare Värmeverk be äran om kommunal bor en
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja Gällivare Värmeverk AB kommunal borgen om ytterligare maximalt
25 000 000 kronor avseende leasingfinansieringen av det nya kraftvärmeverket, inne-
bärande att borgensramen såsom för egen skuld för Gällivare Värmeverk AB i och med
detta beslut uppgår till maximalt 633 787 032 kronor, inklusive kortfristig del om
7 945 000 jämte därpå löpande ränta och kostnader.

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

Bakgrund
Gällivare Värmeverk AB anhåller i skrivelse om kommunalt borgensåtagande, avseende
leasingfinansiering för fårdigställande av det nya krafivärmeverket, hos Nordea, med 25
mkr. Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2008, § 49, att bevilja kommunal
borgen såsom för egen skuld för investering i nytt krafivärmeverk om maximalt 350
mkr och för nät och centraler beviljades borgen om maximalt 100 mkr. Utifrån detta
beslut om borgen upphandlades leasingfinansiering hos Nordea om 300 mkr och ett lån
hos Sparbanken Nord om 150 mkr. Skulden på den upptagna finansieringen kopplat till
dessa finansieringslösningar uppgick per den 2010-11-30 till ca 285,7 respektive 148,6
mkr eller totalt 434,3 mkr. Detta innebär att i dagsläget uppgår, tillsammans med övriga
låneskulder med kommunal borgen hos Gällivare Värmeverk AB, det totala borgens-
åtagandet för värrneverkets skulder inklusive kortfristig del till ca 608,8 mkr. Vid beslut
om ytterligare finansiering med kommunal borgen enligt, Gällivare Värmeverk AB
anhållan, kommer den totala borgensramen att uppgå till ca 633,8 mkr.

Ekonomiska konsekvenser
För Gällivare Värmeverk innebär upptagandet av ytterligare ett lån om 25 000 000
kronor ökade årliga leasingkostnader, enligt värmeverkets kalkyl, om ca 0,8 mkr.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet bedöms inte medföra några konsekvenser för barn och ungdomar.

i Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja Gällivare Värrneverk AB kommunal borgen om ytterligare maximalt
25 000 000 kronor avseende leasingfinansieringen av det nya kraftvärmeverket, inne-
bärande att borgensramen såsom för egen skuld för Gällivare Värmeverk AB i och med
detta beslut uppgår till maximalt 633 787 032 kronor, inklusive kortfristig del om
7 945 000 jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beslutsunderlag
1. Gällivare Värmeverk AB skrivelse 2010-12-22.
2. Ekonomienhetens skrivelse 2010-12-22.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 201 1-01-17 § 19.
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