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 § 113 

Sammanträdets öppnande  

 

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

 

Fullmäktigeledamöter nya som gamla, åhörare och lyssnare! 

 

Idag inleds en ny mandatperiod och jag Stig Eriksson som fått äran att inleda det 

första fullmäktigesammanträdet vill önska er alla nya som gamla ledamöter välkommen 

till ert ansvarsfulla arbete men också till ett av de finaste uppdrag man kan få nämligen 

att representera kommunmedborgarna i Gällivare kommun. 

 

Jag hoppas att vi tillsammans under den kommande mandatperioden skall i god anda 

och ett debattklimat utan personliga påhopp debattera och ta beslut som för Gällivare 

kommun är positiva vilket jag vet att alla ni vill men att vägarna dit kan vara olika. 

 

Hårda debatter men med respekt för varandra! 

 

Det är viktigt med en levande debatt i kommunfullmäktige då fullmäktige är  

komunens högsta beslutande organ och jag hoppas och förväntar mig att det är här i 

fullmäktige vi kommer att avgöra de viktiga ärendena till gagn för kommun-

medborgarna. 

 

Jag kan förstå att ni som är nya kanske till viss del känner er en aning nervösa eller 

tycker att det finns många frågetecken kring erat kommande arbete. Men andas lugnt 

hjälpen finns inom räckhåll redan i januari kommer en intern utbildning för nya  

ledamöter att ske och där deltar olika verksamheter för att ge er en grund att stå på. 

 

I april kommer så utbildningen med Axel Danielsson om och kring kommunallagen. 

Dessutom så finns hjälpen från kommunkansliet och har ni funderingar ta gärna kontakt 

med kansliet dom hjälper er gärna. 

 

Jag har inte glömt er gamla ni är naturligtvis också välkomna till utbildningen med Axel 

Danielsson. Slutligen vill jag än en gång önska er alla lycka till i erat ansvarsfulla  

arbete.  

 

Med dessa ord förklarar jag mandatperiodens första fullmäktige för öppnat! 

 

Vi går till upprop! 
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 KS/2014:545 -102 

 

 § 114 

Val av kommunfullmäktiges presidium för tiden 15 oktober 2014 - 14 oktober 2018  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att välja Margareta Henricsson (ns) till ordförande i kommunfullmäktige, 

 

att välja Stig Eriksson (v) till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige, 

 

att välja Lena Lindberg (s) till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 

 

Bakgrund 

Föreligger val till kommunfullmäktiges presidium. Ordförande, förste vice ordförande 

samt andre vice ordförande väljs. 

 

Yrkande 1  

Eva Alriksson (m) yrkar 

 

att välja Margareta Henricsson (ns) till ordförande i kommunfullmäktige. 

 

Propositionsordning 1 

Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda  

propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Eva 

Alrikssons förslag.  

 

Yrkande 2 

Pernilla Fagerlönn (v) yrkar  

 

att välja Stig Eriksson (v) till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 

 

Propositionsordning 2 

Ordförande ställer Pernilla Fagerlönns förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med  

Pernilla Fagerlönns förslag.  

 

Yrkande 3 

Birgitta Larsson (s) yrkar 

 

att välja Lena Lindberg (s) till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 
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Propositionsordning 3 

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

propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med  

Birgitta Larssons förslag.  
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 KS/2014:544 -102 

 

 § 115 

Val av kommunfullmäktiges valberedning för tiden 15 oktober 2014 - 14 oktober 

2018  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att företa val som om proportionell valmetod tillämpats,   

 

att välja Eva Alriksson (m) till valberedningens ordförande, 

 

att välja Pernilla Fagerlönn (v) till valberedningens vice ordförande, 

 

att Henrik Lehtipalo (v), Dagmar Nyman (mp), Bror Wennström (mav), Bernt Nordgren 

(ns), Birgitta Larsson (s), Claes Danell (s), Elin Näslund (s), Roland Axelsson (s) och 

Anna-Carin Hogeland Heneskär (s) väljs till ledamöter i valberedningen. 

 

att Niclas Johansson (ns), Ann-Christin Lehtipalo (v), David Väyrynen (v), Fredrik 

Olofsson (mav), Henrik Ölvebo (mp) och Monica Nordvall Hedström (m), Tomas 

Junkka (s), Margareta Pohjanen (s), Erik Johansson (s) Monica Öjemalm (s) och Steve 

Ärlebrand (s) väljs till ersättare i valberedningen,  

 

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 Moderater-

na, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Norrbottens sjukvårdsparti och Malmfältens 

väl haft valteknisk samverkan. 

 

Den valtekniska samverkan ger följande mandatfördelning: 

 

Mandat nr   Partikonstellation  JMF-tal 

1.  M/V/Mp/Ns/MaV  22 

2.  S   17 

3.  M/V/Mp/Ns/MaV  11 

4.  S   8,5 

5.  M/V/Mp/Ns/MaV  7,33 

6.  S   5,66 

7.  M/V/Mp/Ns/MaV  5,5 
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8.  M/V/Mp/Ns/MaV  4,4 

9.  S   4,25 

10.  M/V/Mp/Ns/MaV  3,66 

11.  S   3,4 

 

Yrkande 1  

Eva Alriksson (m) yrkar  

 

att företa val som om proportionell valmetod tillämpats.   

 

Propositionsordning 1 

Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda  

propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Eva 

Alrikssons förslag.  

 

Yrkande 2 

Lars Alriksson (m) yrkar 

 

att välja Eva Alriksson (m) till ordförande till kommunfullmäktiges valberedning. 

 

Propositionsordning 2 

Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Lars 

Alrikssons förslag.  

 

Yrkande 3 

Eva Alriksson (m) yrkar 

 

att välja Pernilla Fagerlönn (v) till vice ordförande till kommunfullmäktiges val-

beredning. 

 

Propositionsordning 3 

Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda  

propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Eva 

Alrikssons förslag.  

 

Yrkande 4 

Eva Alriksson (m) yrkar  

 

att Henrik Lehtipalo (v), Dagmar Nyman (mp), Bror Wennström (mav), Bernt Nordgren 

(ns) väljs till ledamöter i valberedningen. 
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Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att Birgitta Larsson (s), Claes Danell (s), Elin Näslund (s), Roland Axelsson (s) och 

Anna-Carin Hogeland Heneskär (s) väljs till ledamöter i valberedningen. 

 

Propositionsordning 4 

Ordförande ställer Eva Alrikssons och Birgitta Larssons förslag till beslut under  

proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 

beslutat i enlighet med Eva Alrikssons och Birgitta Larssons förslag.  

 

Yrkande 5 

Eva Alriksson (m) yrkar  

 

att välja Niclas Johansson (ns), Ann-Christin Lehtipalo (v), David Väyrynen (v),  

Fredrik Olofsson (mav), Henrik Ölvebo (mp) och Monica Hedström (m) till ersättare i  

valberedningen.  

 

Birgitta Larsson (s) yrkar 

 

att välja Tomas Junkka (s), Margareta Pohjanen (s), Erik Johansson (s) Monica 

Öjemalm (s) och Steve Ärlebrand (s) till ersättare i valberedningen.  

 

Propositionsordning 5 

Ordförande ställer Eva Alrikssons och Birgitta Larssons förslag till beslut under  

proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 

beslutat i enlighet med Eva Alrikssons och Birgitta Larssons förslag.  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  206 (267) 

 

 2014-11-17  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Kommunfullmäktige  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

 

 KS/2014:15 -007 

 

 § 116 

Information från revisorerna  

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Föreligger ingen information från Gällivare kommuns revisorer.  
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 KS/2014:16 -100 

 

 § 117 

Information angående samhällsomvandlingen  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga ärendet till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Som stående ärende vid kommunfullmäktiges sammanträden informerar kommunchefen 

om det aktuella läget gällande samhällsomvandlingen. 

 

Föreligger ingen information vid dagens sammanträde. 
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 KS/2013:371 -212 

 

 § 118 

Översiktsplanen  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta förslag till ny översiksplan för Gällivare kommun 2014-2025, 

 

att se över och göra redaktionella förändringar där behov finns. 

 

Bakgrund 

Enligt kommunfullmäktiges uppdrag har ett förslag till ny översiktsplan för Gällivare 

kommun 2014-2025 tagits fram. Förslaget har genomgått den lagenliga processen med 

samråd och granskning. Förslaget har varit ute på granskning under tiden 5 maj- 14 juli 

2014. De inkomna synpunkterna har bearbetats till en ny planhandling som nu lämnas 

för antagande.  

 

Med stöd av lämnade yttranden under granskningen har vissa revideringar gjorts i plan-

handlingen. Det avser främst en uppstrukturering av allmänna intressen och riks-

intressen samt att det tydliggjorts hur kommunen avser att tillgodose riksintressena. 

Förutom detta har det gjorts en översyn, korrigeringar och kompletteringar av  

redaktionella fel och faktafel. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser. Ekonomiska konsekvenser för-

anledda av översiktsplanens inriktningar finns beskrivna i planhandlingen. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Ärendet bedöms inte medföra negativa konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag till ny översiksplan för Gällivare kommun 2014-2025. 
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Beslutsunderlag 

1. Översiktsplan Gällivare kommun 2014, Del 1 – Planförslag. 

2. Översiktsplan Gällivare kommun 2014, Del 2 – Planeringsförutsättningar. 

3. Översiktsplan Gällivare kommun 2014, Utlåtande 2014-09-19. 

4. Översiktsplan Gällivare kommun 2014, Miljökonsekvensbeskrivning. 

5. Översiktsplan Gällivare kommun 2014, LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära   

    lägen. 

6. Översiktsplan Gällivare kommun 2014, Markanvändningskarta. 

7. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-10-09 § 72. 

8. Kommunstyrelsen 2014-10-27 § 190. 

 

Yrkande 1  

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Lena Lindberg (s), Dagmar Nyman 

(mp), Eric Palmqvist (sd), Birgitta Larsson (s), Fredric Olofsson (mav), Lars Alriksson 

(m), Bernt Nordgren (ns),    

 

att anta förslag till ny översiksplan för Gällivare kommun 2014-2025. 

 

Propositionsordning 1 

Ordförande ställer Jeanette Wäppling m fl förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 

med Jeanette Wäppling m fl förslag.  

 

Yrkande 2 

Pernilla Fagerlönn (v) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m), Eric Palmqvist 

(sd), Fredric Olofsson (ns),  Dagmar Nyman (mp), Bernt Nordgren (ns) och Nina  

Eriksson (s) 

 

att se över och göra redaktionella förändringar där behov finns. 

 

Propositionsordning 2 

Ordförande ställer Pernilla Fagerlönn m fl förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 

med Pernilla Fagerlönn m fl förslag.  
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 KS/2014:178 -042 

 

 § 119 

Delårsrapport Gällivare kommun  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga delårsrapporten med godkännande till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Kommunledningskontoret har, utifrån nämndernas och de kommunala bolagens  

underlag, sammanställt delårsrapport för kommunkoncernen 

 

Kommuner och landsting skall minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild 

redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en  

rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räken-

skapsåret. (Lagen om kommunal redovisning kap 9, § 1) 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga konsekvenser 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga konsekvenser 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

 

att lägga delårsrapporten med godkännande till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

1. Delårsrapport 2014-08-31. 

2. Kommunstyrelsen 2014-10-20 § 181. 

3. Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2014-08-31. 

 

Yrkande   

Pernilla Fagerlönn (v) yrkar med instämmande av Ulf Normark (s) och Birgitta Larsson 

(s)  

 

att lägga delårsrapporten med godkännande till handlingarna. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer Pernilla Fagerlönn m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 

med Pernilla Fagerlönn m.fl. förslag.  
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 KS/2014:399 -105  

 

 § 120 

Digital informationstavla vid infarterna i Gällivare  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att hänskjuta ärendet till budgetprocessen 2016-2018. 

 

Bakgrund 
Service- och tekniknämnden har fått uppdrag att utreda kostnaderna för anläggande av 

digitala informationstavlor vid infarterna till Gällivare tätort. Vid utredning av ärendet 

har förvaltningen tagit del av liknande satsningar med liknande placeringar. Avgörande 

för skyltens storlek och teknisk prestanda är vilken hastighet fordonen har för att kunna 

uppfatta budskapet. Kostnaden för nyanläggning av en sådan digitalinformationstavla är 

mellan 1,4–1,5 miljoner kronor per styck.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända konsekvenser. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända konsekvenser för barn och unga. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att hänskjuta ärendet till budgetprocessen 2016-2018. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion. 

2. Service- och tekniknämndens 2013-01-22 § 11. 

3. Kommunfullmäktiges 2013-04-08 § 60. 

4. Service- och tekniknämndens 2014-06-10 § 81. 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-13 § 157. 

6. Kommunstyrelsen 2014-10-20 § 182. 

 

Yrkande   

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Mats Rantapää (s)  

 

att hänskjuta ärendet till budgetprocessen 2016-2018. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer Jeanette Wäppling m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 

med Jeanette Wäppling m.fl. förslag.  
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 KS/2014:459 -104 

 

 § 121 

Förslag till beslut om att utbetala partistöd 2015  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att i förskott utbetala partistöd med följande belopp till 

 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna    479 035 kr 

Vänsterpartiet   211 775 kr 

Moderaterna    211 775 kr 

Miljöpartiet de gröna   131 597 kr 

Sverigedemokraterna     78 145 kr 

Norrbottens sjukvårdsparti     78 145 kr 

Malmfältens väl     78 145 kr 

 

för år 2015, 

 

att partiförening som önskar partistöd ska lämna redovisning och granskningsintyg av 

att partistödet använts till sitt avsedda ändamål för perioden 1 januari – 31 december till 

kommunledningskontoret snarast efter årsmötet dock senast 30 juni 2016. 

 

Bakgrund 

Med anledning av ändringar i kommunallag (1991:900) (KL) som trätt i kraft  

2014-02-01 har de lokala föreskrifterna för partistöd reviderats 2014-05-19.  

 

Utifrån 2 kap 12 § (KL) ska kommunfullmäktige besluta om att betala ut partistöd minst 

en gång per år. Av de lokala föreskrifterna för partistöd framgår att partistödet ska  

utbetalas i förskott. Beslutet ska rikta sig till mottagaren av stödet, d v s namngivet parti, 

och beloppet att utbetala skall framgå av beslutet. Att beslutet ska rikta sig till  

mottagaren kommer av att Gällivare kommun i reglementet skrivit in krav på  

redovisning och granskningsrapport. Redovisningen ska avse perioden 1 januari– 

31 december. Redovisningen lämnas skriftligt till kommunledningskontoret för verk-

samhetsåret snarast efter föreningens årsmöte dock senast 30 juni. Till redovisningen 

ska fogas ett granskningsintyg. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

De nya föreskrifterna ger fullmäktige möjlighet att begränsa partistödet för parti som 

inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige. I övrigt är det inga  

förändringar av partistödets sammanlagda storlek.  
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Partistödet beräknas utifrån inkomstbasbeloppet för 2015, vilket av regeringen är  

beslutat till 58 100. Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 42,5 % av in-

komstbasbeloppet per parti och år, samt ett mandatstöd som uppgår till 46 % av in-

komstbasbeloppet per mandat och år.  

 

Partistödet för 2015 blir då som följer: 

   grundstöd  mandatstöd 

Arbetarepartiet- Socialdemokraterna 24 693 kr  454 342 kr 

Vänsterpartiet  24 693 kr  187 082 kr 

Moderaterna   24 693 kr  187 082 kr 

Miljöpartiet de gröna  24 693 kr  106 904 kr 

Sverigedemokraterna  24 693 kr    53 452 kr 

Norrbottens sjukvårdsparti  24 693 kr    53 452 kr 

Malmfältens väl  24 693 kr    53 452 kr 

    

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att i förskott utbetala partistöd med följande belopp till 

 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna    479 035 kr 

Vänsterpartiet   211 775 kr 

Moderaterna    211 775 kr 

Miljöpartiet de gröna   131 597 kr 

Sverigedemokraterna     78 145 kr 

Norrbottens sjukvårdsparti     78 145 kr 

Malmfältens väl     78 145 kr 

 

för år 2015, 

 

att partiförening som önskar partistöd ska lämna redovisning och granskningsintyg av 

att partistödet använts till sitt avsedda ändamål för perioden 1 januari – 31 december till 

kommunledningskontoret snarast efter årsmötet dock senast 30 juni 2016. 

 

Beslutsunderlag 

1. Föreskrifter partistöd. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-13 § 158. 

3. Kommunstyrelsen 2014-10-20 § 183. 
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 KS/2014:259 -311  

 

 § 122 

Motion av Stig Eriksson (v) och Jeanette Wäppling (v) - Trafiken längs Postgatan i 

Gällivare  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motionen, 

 

att mätningen utförs i samband med trafikutredningen. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har uppdragit åt service och tekniknämnden att utvärdera hur  

trafiksituationen längs Postgatan ser ut efter att förbud mot motortrafik i centrum efter 

klockan 22.00 togs bort. Utvärderingen ska ge en faktisk bild av läget genom att bland 

annat mäta damm, buller osv och resultatet ska redovisas för kommunfullmäktige. 

 

Att genomföra en utvärdering av situationen på Postgatan kan göras genom mätning av 

damm och buller. Bullermätning kan genomföras och tar ungefär 1 månad att göra.  

Dammätning är mer omfattande avseende utrustning och tidsåtgång och utredning av 

lämplig dammätningsmetod pågår. Dammätningar behöver vanligtvis genomföras under 

längre tid.  

 

Buller och damm upplevs ofta som besvärande. Buller och damm kan bero på trafik 

men det finns också andra orsaker till upplevelser av störning i form av buller. Det kan 

bero på att fastigheten som man vistas i inte har tillräcklig isolering i väggar och fönster. 

Vidare så är det generellt sett mer av den typen av störning i centrum än på andra områ-

den och det är något som kräver högre tolerans av de boende. 

 

Störning på gatorna i centrum i form av buller och damm, orsakas ofta av personer som 

gör sig skyldig till störande av allmän ordning.  Det har varit problem med den typen av 

oönskad aktivitet i centrum en längre tid, redan innan förbudet om motortrafik efter 

klockan 22.00 togs bort. Fordon som framförs i tillåten hastighet upplevs inte ofta som 

störande, även när de framförs efter klockan 22.00. Däremot är buskörning störande och 

de personer som uppför sig på det sättet gör sig skyldig till brott och det är polisärende. 

 

Samhället och centrum i Gällivare är i förändring. Flertalet förslag och utredningar  

pågår angående trafik, parkering, bostäder osv. Att mäta buller och damm på Postgatan i 

dagsläget är i sig intressant men det går inte att säga om bilden är förändrad då ingen 

mätning är genomförd innan förbudet om klockan 22.00 togs bort. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget om mätning av damm och buller medför kostnader som måste tas från drift 

som redan är kraftigt ansträngd, det medför att något annat måste bortprioriteras. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

En mätning av buller och damm som medför bättre livsmiljö medför positiva  

konsekvenser för alla medborgare. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att bifalla motionen, 

 

att mätningen utförs i samband med trafikutredningen. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion. 

2. Service- och tekniknämnden 2014-09-09 § 99. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-13 § 160. 

4. Kommunstyrelen 2014-10-20 § 184. 

 

Yrkande   

Jeanette Wäppling (v) yrkar  

 

att bifalla motionen, 

 

att mätningen utförs i samband med trafikutredningen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med  

Jeanette Wäpplings förslag.  
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 KS/2014:17 -101  

 

 § 123 

Delgivningar  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Bakgrund 

 

1. 

Sveriges kommuner och Landsting, cirkulär gällande fullmäktiges val av revisorer. 

 

2.  KS 2014:581/102 

Miljöpartiet de gröna har på styrelsemötet den 25 september 2014 beslutat om ny 

gruppledare. 

 

3. KS 2014:25/107 

Lapplands kommunalförbunds direktionsmötesprotokoll 2014-10-03. 

 

4.  KS 2014:18/101 

Förteckning över aktuella motioner 2014-10-14. 

 

5.  KS 2014:160/041 

Kommunstyrelsens har den 8 september 2014 § 165 enligt delegation beslutat att anta 

taxor för föreningstjänster, kopiering och taxa för kopiering av allmän handling år 2015 

samt att höja föreslagen taxa för lotteritillstånd år 2015 med 2,8 %. 

 

6.  KS 2014:189/460 

Miljö- och byggnämnden har den 10 april 2014 § 28 enligt delegation beslutat att anta 

taxa för kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen från 2015. 

 

7.  KS 2014:171/041 

Service- och tekniknämnden har den 9 september 2014 § 87 enligt delegation beslutat 

att anta taxor för ansökningsavgifter för transportdispenser, räddningstjänstens extern 

teknisk service, torghandel, sotning och brandskyddskontroll från 2015. 
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8.  KS 2014:175/041 

Socialnämnden har den 4 september 2014 § 78 enligt delegation beslutat att anta taxor 

för tillfällig dödsboförvaltning, familjerådgivning, boende vid studier på annan ort  

enligt lag om LSS och tillsyn enligt tobakslagen från 2015. 

 

9.  KS 2014:167/041 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden har den 9 september 2014 § 62 beslutat att anta 

taxor för försäljning av måltidskuponger till personal inom barn-, utbildning- och  

kulturförvaltningen, förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten, fjärrlåneavgift 

inom biblioteksverksamheten, bildarkivet och upprättande av kopia på originalbetyg 

från 2015. 

 

10.  KS 2014:495/012 

Kommunstyrelsen har den 27 oktober 2014 § 191 beslutat att anta reviderad verksam-

hetsplaneringsprocess. 
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 KS/2014:151 -012 

 

 § 124 

Kommunplan  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta kommunplan 2015-2017 exklusive budget.  

 

Reservation 

Bror Wennström (mav) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 

 

Bakgrund 

Kommunplanen beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på 

under den kommande perioden. Kommunplanen är styrande för kommunen och ska vara 

utgångspunkt i nämnders och styrelsers arbete med verksamhetsplaner.  

 

Kommunplanen 2015-2017 innehåller kommunens styrmodell, verksamhetsplanerings-

processen, kommunens mål för perioden, kommunfullmäktiges styrkort 2015-2017 samt 

en beskrivning av kommunens organisation och bolag.  

 

Budgeten antas parallellt med förslag på kommunplan 2015-2017 och beslutas som  

åtskilda ärenden. Budgeten och kommunplanen paketeras ihop till ett gemensamt  

dokument när budgeten har beslutats i kommunfullmäktige.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslut av kommunplan exklusive budget medför inga direkta ekonomiska konse-

kvenser.  

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Beslut av kommunplan kan innebära vissa konsekvenser för barn och ungdomar i form 

av prioriterade satsningsområden. Vilka konsekvenser är i dagsläget svåra att bedöma.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta kommunplan 2015-2017 exklusive budget.  

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunplan 2015-2017. 

2. Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 159. 
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Yrkande  

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

(v), Birgitta Larsson (s) och Henrik Ölvebo (mp) 

 

att anta kommunplan 2015-2017 exklusive budget.  

 

Bror Wennström (mav) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (sd) 

 

att anta kommunplan 2015-2017 exklusive budget, 

 

att ”Devisen” Gällivare kommun är den mest attraktiva och expansiva kommunen i 

Norrland. Devisen är ett konkret påstående som enligt mitt förmenande är inte en  

verklighetsbeskrivning. Yrkar att denna ”devis” tas bort ifrån samtliga kommunala 

handlingar. 

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer Tomas Junkka m.fl. förslag till beslut mot Bror Wennström m.fl. 

under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 

har beslutat i enlighet med Tomas Junkka m.fl. förslag.  
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 KS/2014:173 -041 

 

 § 125 

Socialnämndens investeringsbudget 2015, plan 2016-2017  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016 – 2017 för socialnämnden, 

 

Investeringsbudget 2015:  4 100 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2016:  1 980 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2017:  2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

 

Reservation  

Eric Palmqvist (sd) och Paula Lohiniva (sd) reserverar sig mot beslutet. 

 

Bakgrund 

Förslag till investeringsbudget 2015 och plan 2016 – 2017 för socialnämnden har upp-

rättats i enlighet med KS direktiv till nämnderna 2014-06-16 § 131. Innebärande att 

förvaltningen tagit fram kalkylunderlag till de preliminära antagna projekten. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

 

att anta investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016 – 2017 för socialnämnden, 

 

Investeringsbudget 2015:  4 100 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2016:  1 980 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2017:  2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

1. Investeringsbudget 2015 – 2017 inklusive kalkyler för investeringsprojekt, KS. 

2. Investeringsbudget 2015 – 2017 övriga. 

3. Socialnämnden 2014-09-04 § 76. 

4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 128. 

5. Kommunstyrelsen 2014-10-27 § 192. 
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Yrkande   

Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s), Jeanette Wäppling 

(v), Fredric Olofsson (mav), Dagmar Nyman (mp) och Steve Ärlebrand (s) 

 

 

att anta investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016 – 2017 för socialnämnden, 

 

Investeringsbudget 2015:  4 100 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2016:  1 980 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2017:  2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alriksson m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Lars 

Alriksson m.fl. förslag.  
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 KS/2014:174 -041 

 

 § 126 

Socialnämndens taxor 2015  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2014-06-16 § 131 uppräkna samtliga 

taxor förutom färdtjänsttaxan med 2,8 % enligt budgetdirektiven, 

 

att meningen Taxan för förbrukningsartiklar är obligatorisk inom vård- och  

omsorgsboende utgår, 

 

att taxan för vård och omsorg i övrigt lämnas oförändrad, 

 

att taxan för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt  

boende i övrigt lämnas oförändrad, 

 

att de brukare som har insatserna avlastning/korttidsvård kan få sina kläder tvättade till 

en avgift av 75 kronor per vecka, 

 

att egenavgiften för färdtjänstresor följer Länstrafiken i Norrbotten AB:s avgifter för 

enkelresor med buss plus 75 % samt följer Länstrafikens årliga justeringar i sin helhet 

samt att bibehålla maxtaxan under förutsättning att det är möjligt. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun.  

Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxor inom socialnämndens  

verksamhetsområde: 

 

- Taxa för vård- och omsorg, Ks 2014:220 – 706 

- Taxa för trygghetslarm, Ks 2014:221 – 706 

- Taxa för kost, Ks 2014:222 – 706 

- Taxa för förbrukningsartiklar, Ks 2014:223 – 706 

- Taxa för avlastning/korttidsvård, Ks 2014:224 – 706 

- Taxa för färdtjänst, Ks 2014:225 – 706 

- Taxa för hälso- och sjukvård, Ks 2014:226 – 706 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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att med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2014-06-16 § 131 uppräkna samtliga 

taxor förutom färdtjänsttaxan med 2,8 % enligt budgetdirektiven, 

 

att meningen Taxan för förbrukningsartiklar är obligatorisk inom vård- och  

omsorgsboende utgår, 

 

att taxan för vård och omsorg i övrigt lämnas oförändrad, 

 

att taxan för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt  

boende i övrigt lämnas oförändrad, 

 

att de brukare som har insatserna avlastning/korttidsvård kan få sina kläder tvättade till 

en avgift av 75 kronor per vecka, 

 

att egenavgiften för färdtjänstresor följer Länstrafiken i Norrbotten AB:s avgifter för 

enkelresor med buss plus 75 % samt följer Länstrafikens årliga justeringar i sin helhet 

samt att bibehålla maxtaxan under förutsättning att det är möjligt. 

 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelser och taxor. 

2. Socialnämnden 2014-09-15 § 88. 

3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 129. 

4. Kommunstyrelsen 2014-10-27 § 193. 

 

Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av ), Fredric Olofsson (mav), Birgitta  

Larsson (s), Dagmar Nyman (mp), Pernilla Fagerlönn (v) och Eric Palmqvist (sd) 

 

att med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2014-06-16 § 131 uppräkna samtliga 

taxor förutom färdtjänsttaxan med 2,8 % enligt budgetdirektiven, 

 

att meningen Taxan för förbrukningsartiklar är obligatorisk inom vård- och  

omsorgsboende utgår, 

 

att taxan för vård och omsorg i övrigt lämnas oförändrad, 

 

att taxan för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt  

boende i övrigt lämnas oförändrad, 

 

att de brukare som har insatserna avlastning/korttidsvård kan få sina kläder tvättade till 

en avgift av 75 kronor per vecka, 
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att egenavgiften för färdtjänstresor följer Länstrafiken i Norrbotten AB:s avgifter för 

enkelresor med buss plus 75 % samt följer Länstrafikens årliga justeringar i sin helhet 

samt att bibehålla maxtaxan under förutsättning att det är möjligt. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alriksson m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Lars 

Alriksson m.fl. förslag.  
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 KS/2014:172 -041  

 

 § 127 

Socialnämndens driftbudgetram 2015, plan 2016-2017  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016 – 2017 för socialnämnden, 

 

Driftbudget 2015:  445 055 tkr, varav 5 300 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i  

  driftkonsekvens. 

 

Driftbudget 2016:  459 656 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i 

driftkonsekvens. 

 

Driftbudget 2017:  454 052 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i drift 

  konsekvens. 

 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 

 

Eric Palmqvist (sd) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 1. 

 

Bakgrund 

Förslag till driftbudget samt plan för åren 2016 - 2017 har upprättats. Förslaget innebär 

en anpassning till det av KS 2014-06-16 § 131 antagna förslaget till ramförändringar 

och engångsanslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016 – 2017 för socialnämnden, 

 

Driftbudget 2015:  444 455 tkr, varav 5 300 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i 

driftkonsekvens. 

 

Driftbudget 2016:  459 456 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i 

driftkonsekvens. 

 

Driftbudget 2017:  453 852 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i drift-

konsekvens. 
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Beslutsunderlag 

1. Driftbudgethandlingar KS. 

2. Driftbudgethandlingar övriga. 

3. Socialnämnden 2014-09-04 § 75. 

4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 130. 

5. Kommunstyrelsen 2014-10-27 § 194. 

 

Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016 – 2017 för socialnämnden, 

 

Driftbudget 2015:  444 905 tkr, varav 5 550 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i  

  driftkonsekvens. 

 

Driftbudget 2016:  460 156 tkr, varav 6 100 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i  

  driftkonsekvens. 

 

Driftbudget 2017:  454 052 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i drift- 

  konsekvens. 

 

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Eric Palmqvist (sd), Bernt Nordgren 

(ns), Fredric Olofsson (mav), Dagmar Nyman (mp) och Lars Alriksson (m) 

 

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016 – 2017 för socialnämnden, 

 

Driftbudget 2015:  445 055 tkr, varav 5 300 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i  

  driftkonsekvens. 

 

Driftbudget 2016:  459 656 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i 

driftkonsekvens. 

 

Driftbudget 2017:  454 052 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i drift 

  konsekvens. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Jeanette Wäppling m.fl. förslag till  

beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-

fullmäktige har beslutat i enlighet med Jeanette Wäppling m.fl. förslag.  
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 KS/2014:162 -041 

 

 § 128 

Miljö- och byggnämndens taxor 2015  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxa för  

kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel samt plan och bygglovtaxa. 

 

att börja gälla fr o m 1 januari 2015. 

 

Bakgrund 

Miljö- och byggförvaltningen har utarbetat förslag till reviderad taxa för prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område samt taxa för kontroll över handel med vissa recept-

fria läkemedel. Taxorna har räknats upp med 2,8 % enligt kommunstyrelsens budget-

direktiv. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkortet och  

kommunstyrelsens budgetdirektiv. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

- 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxa för  

kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel samt plan och bygglovtaxa. 

 

att börja gälla fr.o.m. 1 januari 2015. 
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Beslutsunderlag 

1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 

2. Miljö- och byggnämnden 2014-04-10 § 26. 

3. Taxa för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel. 

4. Miljö- och byggnämnden 2014-04-10 § 27. 

5. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 131. 

6. Miljö- och byggnämnden 2014-10-09 § 65. 

7. Plan- och bygglovtaxa. 

 

8. Kommunstyrelsen 2014-10-27 § 195. 

 

Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v), Fredric Olofsson 

(mav), Margareta Henricsson (ns) och Lars Alriksson (m) 

 

att anta reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxa för  

kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel samt plan och bygglovtaxa. 

 

att börja gälla fr o m 1 januari 2015. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larsson m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 

med Birgitta Larsson m.fl. förslag.  
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 KS/2014:161 -041 

 

 § 129 

Miljö- och byggnämndens driftbudgetram 2015, plan 2016-2017  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till driftbudget 2015 och plan för perioden 2016-2017 för 

miljö- och byggnämnden, 

 

Driftbudget 2015:  4 086 tkr. 

Driftbudget 2016:  4 086 tkr. 

Driftbudget 2017:  4 086 tkr. 

 

Bakgrund 

Förslag till driftbudget 2015 och plan för perioden 2016-2017 har upprättats för miljö- 

och byggnämnden. Förslaget är en anpassning till det av KS 2014-06-16 § 131 antagna 

förslaget till ramförändring. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta upprättat förslag till driftbudget 2015 och plan för perioden 2016-2017 för 

miljö- och byggnämnden, 

 

Driftbudget 2015:  4 086 tkr. 

Driftbudget 2016:  4 086 tkr. 

Driftbudget 2017:  4 086 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

1. Driftbudgethandlingar KS. 

2. Driftbudgethandlingar övriga. 

3. Miljö- och byggnämnden 2014-08-28 § 54. 

4. Kommunstyrelsen budgetberedning 2014-09-22 § 132. 

5. Kommunstyrelsen 2014-10-27 § 196. 
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Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v), Fredric Olofsson 

(mav) och Lars Alriksson (m) 

 

att anta upprättat förslag till driftbudget 2015 och plan för perioden 2016-2017 för 

miljö- och byggnämnden, 

 

Driftbudget 2015:  4 086 tkr. 

Driftbudget 2016:  4 086 tkr. 

Driftbudget 2017:  4 086 tkr. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larsson m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 

med Birgitta Larsson m.fl. förslag.  
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 KS/2014:169 -041  

 

 § 130 

Service- och tekniknämndens investeringsbudget 2015 affärs- och skatteverksam-

heter, plan 2016-2017  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för service- 

och tekniknämnden, 

 

Skattefinansierade verksamheter: 

Investeringsbudget 2015: 36 250 tkr och driftkonsekvenser 800 tkr. 

Budgetplan 2016: 42 500 tkr och driftkonsekvenser 300 tkr. 

Budgetplan 2017: 52 120 tkr och driftkonsekvenser 300 tkr. 

 

Affärsverksamheter: 

Investeringsbudget 2015: 10 000 tkr. 

Budgetplan 2016: 10 000 tkr. 

Budgetplan 2017: 10 000 tkr. 

 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 

 

Bakgrund 

Förslag till investeringsbudget 2015 och plan 2016-2017 för service- och teknik-

nämnden (affärs- och skatteverksamheter) har upprättats i enlighet med kommun-

styrelsens direktiv till nämnderna 2014-06-16 § 131. Innebärande att förvaltningen tagit 

fram kalkylunderlag till de preliminärt antagna projekten. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för service- 

och tekniknämnden, 

 

Skattefinansierade verksamheter: 

Investeringsbudget 2015: 32 950 tkr och driftkonsekvenser 800 tkr. 

Budgetplan 2016: 44 100 tkr och driftkonsekvenser 300 tkr. 

Budgetplan 2017: 52 120 tkr och driftkonsekvenser 300 tkr. 
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Affärsverksamheter: 

Investeringsbudget 2015: 10 000 tkr. 

Budgetplan 2016: 10 000 tkr. 

Budgetplan 2017: 10 000 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

1. Investeringsbudget 2015-2017 för skattefinansierade verksamheter inklusive kalkyler 

för investeringsprojekt, KS. 

2. Investeringsbudget 2015-2017 för affärsverksamheter inklusive kalkyler för investe- 

    ringsprojekt KS. 

3. Investeringsbudget 2015-2017 för skattefinansierade verksamheter, övriga. 

4. Investeringsbudget 2015-2017 för affärsverksamheter, övriga. 

5. Service- och tekniknämnden 2014-09-09 § 86. 

6. Kommunstyrelsen budgetberedning 2014-09-22 § 133. 

7. Kommunstyrelsen 2014-10-27 § 197. 

 

Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för service- 

och tekniknämnden, 

 

Skattefinansierade verksamheter: 

Investeringsbudget 2015:  35 850 tkr och driftkonsekvenser 800 tkr. 

Budgetplan 2016:  41 100 tkr och driftkonsekvenser 300 tkr. 

Budgetplan 2017:  52 120 tkr och driftkonsekvenser 300 tkr. 

 

Affärsverksamheter: 

Investeringsbudget 2015:  10 000 tkr. 

Budgetplan 2016:  10 000 tkr. 

Budgetplan 2017:  10 000 tkr. 

 

Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v), Fredric Olofsson 

(mav), Eric Palmqvist (sd), Bernt Nordgren (ns) och Mattias Liinanki (mp)  

 

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för service- 

och tekniknämnden, 

 

Skattefinansierade verksamheter: 

Investeringsbudget 2015: 36 250 tkr och driftkonsekvenser 800 tkr. 

Budgetplan 2016: 42 500 tkr och driftkonsekvenser 300 tkr. 

Budgetplan 2017: 52 120 tkr och driftkonsekvenser 300 tkr. 
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Affärsverksamheter: 

Investeringsbudget 2015: 10 000 tkr. 

Budgetplan 2016: 10 000 tkr. 

Budgetplan 2017: 10 000 tkr. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Lars Alriksson m.fl. förslag till  

beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-

fullmäktige har beslutat i enlighet med Lars Alriksson m.fl. förslag.  
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 KS/2014:170 -041 

 

 § 131 

Service- och tekniknämndes taxor 2015  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens skattefinansierade verk-

samheter samt 

 

att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens affärsverksamheter. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Service- och 

tekniknämnden har upprättat förslag till följande taxor inom service- och teknik-

nämndens verksamhetsområde: 

 

Skattefinansierad verksamhet 

 

- Taxa för fritidsanläggningar, Ks 2014:198 -206. 

- Taxa för felparkeringsavgifter, Ks 2014:199 -514. 

- Taxa för Räddningstjänsten intern teknisk service, Ks 2014:200 -170. 

- Taxa för Pensionärsservice, Ks 2014:201 -737. 

 

Affärsverksamheter 

 

- Avfallstaxa för hushållsavfall, Ks 2014:209 -406. 

- Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning, Ks 2014:210 -406. 

- Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar, Ks 2014:211 -356. 

- Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar, Ks 2014:212 -346. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

 

att taxorna höjs med 2,8 %. 

 

Beslutsunderlag 

 

Skattefinansierad verksamhet 
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1. Taxa för fritidsanläggningar, Ks 2014:198 -206. 

2. Taxa för felparkeringsavgifter, Ks 2014:199 -514. 

3. Taxa för Räddningstjänsten intern teknisk service, Ks 2014:200 -170. 

4. Taxa för Pensionärsservice, Ks 2014:201 -737. 

5. Sammanställning taxor, skattefinansierad verksamhet. 

 

Affärsverksamheter 

 

6. Avfallstaxa för hushållsavfall, Ks 2014:209 -406. 

7. Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning, Ks 2014:210 -406. 

8. Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar, Ks 2014:211 -356. 

9. Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar, Ks 2014:212 -346. 

10. Sammanställning taxor, affärsverksamheter. 

11. Service- och tekniknämnden 2014-09-09 § 88. 

12. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 134. 

13. Kommunstyrelsen 2014-10-27 § 198. 

 

Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar  

 

att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens skattefinansierade verk-

samheter samt 

 

att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens affärsverksamheter. 

 

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att taxorna höjs med 2,8 %. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Birgitta Larssons förslag till  

beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-

styrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Lars Alrikssons  

förslag.  
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 KS/2014:168 -041 

 

 § 132 

Service- och tekniknämndens driftbudgetram 2015, plan 2016-2017  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för service- och  

tekniknämnden,  

 

Driftbudget 2015:  96 269 tkr, varav 4 300 tkr i engångsanslag och 800 tkr i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2016:  93 894 tkr, varav 150 tkr i engångsanslag och 300 tkr i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2017:  97 834 tkr, varav 1 900 tkr i engångsanslag och 300 tkr i drift-

konsekvens. 

 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 

 

Bakgrund 

Förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för service- och teknik-

nämnden har upprättats. Förslaget innebär en anpassning till det av kommunstyrelsen 

2014-06-16 § 131 antagna förslaget till ramförändringar och engångsanslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för service- och  

tekniknämnden,  

 

Driftbudget 2015:  94 969 tkr, varav 3 300 tkr i engångsanslag och 800 tkr i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2016:  92 674 tkr, varav 300 tkr i engångsanslag och 300 tkr i driftkon-

sekvens. 

Driftbudget 2017:  94 574 tkr, varav 1 900 tkr i engångsanslag och 300 tkr i drift-

konsekvens. 
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Beslutsunderlag 

1. Driftbudgethandlingar KS. 

2. Driftbudgethandlingar övriga. 

 

3. Service- och tekniknämnden 2014-09-09 § 85. 

4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 135. 

5. Kommunstyrelsen 2014-10-27 § 199. 

 

Yrkande 

Jeanette Wäppling (v) yrkar   

 

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för service- och  

tekniknämnden,  

 

Driftbudget 2015:  96 269 tkr, varav 4 300 tkr i engångsanslag och 800 tkr i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2016:  93 894 tkr, varav 150 tkr i engångsanslag och 300 tkr i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2017:  97 834 tkr, varav 1 900 tkr i engångsanslag och 300 tkr i drift-

konsekvens. 

 

Birgitta Larsson (s) yrkar 

 

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för service- och  

tekniknämnden,  

 

Driftbudget 2015:  96 469 tkr, varav 3 300 tkr i engångsanslag och 800 tkr i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2016:  93 674 tkr, varav 300 tkr i engångsanslag och 300 tkr i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2017:  94 574 tkr, varav 1 900 tkr i engångsanslag och 300 tkr i drift-

konsekvens. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag mot Birgitta Larssons förslag till  

beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-

fullmäktige har beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings förslag.  
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KS/2014:164 -041 

 

 § 133 

Barn-, utbildning- och kulturnämndens investeringsbudget 2015, plan 2016-2017  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för barn-,  

utbildning- och kulturnämnden, 

 

Investeringsbudget 2015: 17 700 tkr och driftkonsekvenser 800 tkr. 

Budgetplan 2016: 2 100 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2017: 0 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

 

Bakgrund 

Förslag till investeringsbudget 2015 och plan 2016-2017 för Barn-, utbildning- och  

kulturnämnden har upprättats i enlighet med KS direktiv till nämnderna 2014-06-16  

§ 131. Innebärande att förvaltningen tagit fram kalkylunderlag till de preliminärt  

antagna projekten. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Positiva konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för barn-,  

utbildning- och kulturnämnden, 

 

Investeringsbudget 2015:  17 850 tkr och driftkonsekvenser 800 tkr. 

Budgetplan 2016:  3 600 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2017:  0 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

1. Investeringsbudget 2015-2017 för verksamheter inklusive kalkyler för investerings-

projekt KS. 

2. Investeringsbudget 2015-2017 för verksamheter, övriga. 

3. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2014-09-09 § 58. 

4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 137. 

5. Kommunstyrelsen 2014-10-27 § 200. 
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Yrkande 

Eva Alriksson (m) yrkar 

 

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för barn-,  

utbildning- och kulturnämnden, 

 

Investeringsbudget 2015: 17 700 tkr och driftkonsekvenser 800 tkr. 

Budgetplan 2016: 2 100 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2017: 0 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

 

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för barn-,  

utbildning- och kulturnämnden, 

 

Investeringsbudget 2015: 17 850 tkr och driftkonsekvenser 800 tkr. 

Budgetplan 2016: 3 600 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2017: 0 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag mot Birgitta Larssons förslag till  

beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-

fullmäktige har beslutat i enlighet med Eva Alrikssons förslag.  
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KS/2014:166 -041 

 

 § 134 

Barn-, utbildning- och kulturnämndens taxor 2015  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att taxan för kulturskolan 2015 ska vara oförändrad samt 

 

att i övrigt anta barn-, utbildning- och kulturnämndens taxor för 2015. 

 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Barn-,  

utbildning- och kulturnämnden har upprättat förslag till följande taxor inom Barn-,  

utbildning- och kulturnämndens verksamhetsområde: 

 

Taxa för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem,  

Dnr Ks 2014:190-706 

Taxa för Kulturskolan, Dnr Ks 2014:191-613 

Taxa för uthyrning av skollokaler, Dnr Ks 2014:192-291 

 

Utredning 

- Taxa för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem  

regleras av SFS 2002:160 Statsbidrag till kommuner som tillämpar max-

taxa inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 

- Taxa för Kulturskolan samt taxa för uthyrning av skollokaler har räknats 

upp med 2,8% i enlighet med budgetdirektiven. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkortet och bud-

getdirektiv. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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att anta barn-, utbildning- och kulturnämndens taxor för 2015. 

 

Beslutsunderlag 

1. Taxa för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem,  

    Dnr Ks 2014:190-706.  

2. Taxa för Kulturskolan, Dnr Ks 2014:191-613. 

3. Taxa för uthyrning av skollokaler, Dnr Ks 2014:192-291. 

4. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2014-09-09 § 61. 

5. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 138. 

6. Kommunstyrelsen 2014-10-27 § 201. 

 

Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar 

 

att anta barn-, utbildning- och kulturnämndens taxor för 2015. 

 

Lars Alriksson (m) yrkar 

 

att taxan för kulturskolan 2015 ska vara oförändrad samt 

 

att i övrigt anta barn-, utbildning- och kulturnämndens taxor för 2015. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Lars Alrikssons förslag till  

beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-

fullmäktige har beslutat i enlighet med Lars Alrikssons förslag.  
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KS/2014:165 -041 

 

 § 135 

Barn-, utbildning- och kulturnämndens driftbudgetram 2015, plan 2016-2017  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för barn-, utbildning- 

och kulturnämnden, 

 

Driftbudget 2015: 285 189 tkr, varav 4 390 tkr i engångsanslag varav 800 tkr i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2016: 283 250 tkr, varav 950 tkr i engångsanslag och 0 tkr i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2017: 283 115 tkr, varav 640 tkr i engångsanslag och 0 tkr i drift-

konsekvens. 

 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 

 

Bakgrund 

Förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för barn-, utbildning- och 

kulturnämnden har upprättats. Förslaget innebär en anpassning till det av KS  

2014-06-16 § 131 antagna förslaget till ramförändringar och engångsanslag. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Förslaget innebär konsekvenser för barn och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för barn-, utbildning- 

och kulturnämnden, 

 

Driftbudget 2015: 283 089 tkr, varav 2 690 tkr i engångsanslag varav 800 tkr i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2016: 282 850 tkr, varav 950 tkr i engångsanslag och 0 tkr i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2017: 282 715 tkr, varav 640 tkr i engångsanslag och 0 tkr i drift-

konsekvens. 
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Beslutsunderlag 

1. Driftbudgethandlingar KS. 

2. Driftbudgethandlingar övriga. 

3. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2014-09-09 § 59. 

4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 139. 

5. Kommunstyrelsen 2014-10-27 § 202. 

 

Yrkande 

Eva Alriksson (m) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (ns), Joakim Nordstrand 

(mp), Eric Palmqvist (sd), Gun Isaxon (mav) och Karl-Erik Taivalsaari (v) 

 

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för barn-, utbildning- 

och kulturnämnden, 

 

Driftbudget 2015: 285 189 tkr, varav 4 390 tkr i engångsanslag varav 800 tkr i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2016: 283 250 tkr, varav 950 tkr i engångsanslag och 0 tkr i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2017: 283 115 tkr, varav 640 tkr i engångsanslag och 0 tkr i drift-

konsekvens. 

 

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för barn-, utbildning- 

och kulturnämnden, 

 

Driftbudget 2015: 283 089 tkr, varav 3 290 tkr i engångsanslag varav 800 tkr i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2016: 282 850 tkr, varav 950 tkr i engångsanslag och 0 tkr i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2017: 282 715 tkr, varav 640 tkr i engångsanslag och 0 tkr i drift-

konsekvens. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Eva Alrikssons förslag mot Birgitta Larssons förslag till  

beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-

fullmäktige beslutat i enlighet med Eva Alrikssons förslag.  
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 KS/2014:157 -041 

 

 § 136 

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2015, plan 2016-2017  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för  

kommunstyrelsen, 

 

Investeringsbudget 2015: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2016: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2017: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

 

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för  

för samhällsbyggnadsförvaltningen, 

 

Investeringsbudget 2015: 318 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2016: 256 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2017: 207 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 

 

Bakgrund 

Förslag till investeringsbudget 2015 och plan 2016-2017 för Kommunstyrelsen har  

upprättats i enlighet med KS direktiv till nämnderna 2014-06-16 § 131. 

Innebärande att förvaltningen tagit fram kalkylunderlag till de preliminärt antagna  

projekten. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för  

kommunstyrelsen, 

 

Investeringsbudget 2015: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2016: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2017: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
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att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för  

 

för samhällsbyggnadsförvaltningen, 

 

Investeringsbudget 2015: 283 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2016: 256 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2017: 242 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

1. Investeringsbudget 2015-2017 inklusive kalkyler för investeringsprojekt KS. 

2. Investeringsbudget 2015-2017, övriga. 

3. Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 164. 

4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 140. 

5. Kommunstyrelsen 2014-10-27 § 203. 

 

Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Bernt Nordgren (ns), Henrik Ölvebo 

(mp) och Gun Isaxon (mav)  

 

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för  

kommunstyrelsen, 

 

Investeringsbudget 2015: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2016: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2017: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

 

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för  

för samhällsbyggnadsförvaltningen, 

 

Investeringsbudget 2015: 318 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2016: 256 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2017: 207 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

 

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för  

kommunstyrelsen, 

 

Investeringsbudget 2015: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2016: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2017: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 
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att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för  

för samhällsbyggnadsförvaltningen, 

 

Investeringsbudget 2015: 283 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2016: 256 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

Budgetplan 2017: 242 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Birgitta Larssons förslag till  

beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfull-

mäktige beslutat i enlighet med Lars Alrikssons förslag.  
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 KS/2014:159 -041  

 

 § 137 

Kommunstyrelsen taxor 2015  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att höja föreslagen taxa för ansökningar, tillsyn och serveringstillstånd med 2,8 % samt  

 

att tätortstrafikens biljettaxa är oförändrad jämfört med 2014. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun.  Kommun-

styrelsen har upprättat förslag till följande taxor inom deras verksamhetsområde: 

 

- Taxa för ansökningar, tillsyn och serveringstillstånd 2015 Dnr Ks 2014:181 -041 

- Tätortstrafikens biljettaxa för 2015 Dnr Ks 2014:182 -041 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att höja föreslagen taxa för ansökningar, tillsyn och serveringstillstånd med 2,8 % samt  

 

att tätortstrafikens biljettaxa är oförändrad jämfört med 2014. 

 

Beslutsunderlag 

1. Taxa för ansökningar, tillsyn och serveringstillstånd 2015 Dnr Ks 2014:181 -041. 

2. Tätortstrafikens biljettaxa för 2015 Dnr Ks 2014:182 -041. 

3. Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 166. 

4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 141. 

5. Kommunstyrelsen 2014-10-27 § 204. 

 

Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v), Fredric Olofsson 

(skp), Margareta Henricsson (ns) och Lars Alriksson (m) 

 

att höja föreslagen taxa för ansökningar, tillsyn och serveringstillstånd med 2,8 % samt  

 

att tätortstrafikens biljettaxa är oförändrad jämfört med 2014. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larsson m fl förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 

med Birgitta Larsson m.fl. förslag.  
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 KS/2014:158 -041 

 

 § 138 

Kommunstyrelsen driftbudgetram 2015, plan 2016-2017  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för kommunstyrelsen, 

 

Driftbudget 2015: 81 764 tkr, varav 2 400 tkr i engångsanslag och 0 i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2016: 81 364 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2017: 81 364 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i drift-

konsekvens. 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 

 

Bakgrund 

Förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för Kommunstyrelsen har 

upprättats. Förslaget innebär en anpassning till det av KS 2014-06-16 § 131 antagna 

förslaget till ramförändringar och engångsanslag. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för kommunstyrelsen, 

 

Driftbudget 2015: 79 364 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2016: 81 364 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2017: 81 364 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i drift-

konsekvens. 

 

Beslutsunderlag 

1. Driftbudgethandlingar KS. 

2. Driftbudgethandlingar övriga. 

3. Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 163. 

4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 142. 

5. Kommunstyrelsen 2014-10-27 § 205. 
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Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för kommunstyrelsen, 

 

Driftbudget 2015: 79 614 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2016: 81 864 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2017: 81 864 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i drift- 

konsekvens. 

 

Lars Alriksson (m) yrkar  

 

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för kommunstyrelsen, 

 

Driftbudget 2015: 81 764 tkr, varav 2 400 tkr i engångsanslag och 0 i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2016: 81 364 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i drift-

konsekvens. 

Driftbudget 2017: 81 364 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i drift-

konsekvens. 

 

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 Lars Alrikssons förslag.  
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 KS/2014:176 -041 

 

 § 139 

Lappland Kommunalförbunds budget 2015, plan 2016-2017  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta Lapplands Kommunalförbunds budget för 2015, plan 2016-2017, 

 

för Lapplands Kommunalförbund: 

 

Driftbudget 2015: 91 661 tkr. 

Driftbudget 2016: 94 774 tkr. 

Driftbudget 2017: 96 163 tkr. 

 

Bakgrund 

Lapplands kommunalförbund har överlämnat förslag till driftbudget 2015-2017. 

Till direktionens förslag har adderats s k ”fria nyttigheter” om 12 871 tkr per år. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Beslut om Lapplands Kommunalförbunds budget kan medföra konsekvenser för barn 

och ungdomar. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta Lapplands Kommunalförbunds budget för 2015, plan 2016-2017, 

 

för Lapplands Kommunalförbund: 

 

Driftbudget 2015: 91 661 tkr. 

Driftbudget 2016: 94 774 tkr. 

Driftbudget 2017: 96 163 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

1. LKF direktions protokoll 2014-06-18 § 44. 

2. Driftbudgethandlingar, KS. 

3. Driftbudgethandlingar, övriga. 
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4. Kommunstyrelsen 2014-10-27 § 206. 

 

Yrkande 

Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v), Fredric Olofsson 

(mav), Margareta Henricsson (ns) och Lars Alriksson (m) 

 

att anta Lapplands Kommunalförbunds budget för 2015, plan 2016-2017, 

 

för Lapplands Kommunalförbund: 

 

Driftbudget 2015: 91 661 tkr. 

Driftbudget 2016: 94 774 tkr. 

Driftbudget 2017 96 163 tkr. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Birgitta Larsson m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 

med Birgitta Larsson m.fl. förslag.  
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 KS/2014:152 -041 

 

 § 140 

Revisorernas förslag till budget 2015, plan 2016-2017  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta driftbudget 2015, samt plan för 2016-2017 för revisionen, 

 

För revisionen: 

Driftbudget 2015 1 790 tkr 

Driftbudget 2016 1 681 tkr 

Driftbudget 2017 1 681 tkr 

 

Bakgrund 
Revisionen har lämnat förslag till budget 2015, samt plan 2016-2017. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2014 § 207 att lämna ärendet öppet. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Förslag till beslut 
Revisionen förslag till driftbudget 2015, samt plan för 2016-2017, 

 

för Revisionen: 

Driftbudget 2015: 1 790 tkr. 

Budgetplan 2016: 1 790 tkr. 

Budgetplan 2017: 1 790 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

1. Revisorernas protokoll 2014-08-13. 

2. Driftbudgetram/plan 2015-2017, KS. 

3. Driftbudgetram/plan 2015-2017, övriga. 

4. Särskilda beredningens protokoll 2014-11-16. 
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Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) enligt särskilda  

beredningens yrkande 

 

Driftbudget 2015 1 790 tkr 

Driftbudget 2016 1 681 tkr 

Driftbudget 2017 1 681 tkr 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alriksson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 

propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Lars 

Alriksson m.fl. förslag.  
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 KS/2014:153 -041 

 

 § 141 

Driftbudgetram 2015, plan 2016-2017 Kommunfullmäktige  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta driftbudget 2015, samt plan för 2016-2017 för kommunfullmäktige, 

 

Driftbudget 2015:  1 490 tkr varav engångsanslag 150 tkr. 

Budgetplan 2016:  1 340 tkr. 

Budgetplan 2017:  1 340 tkr. 

 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har lämnat förslag till budget 2015, samt plan 2016-2017. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta driftbudget 2015, samt plan för 2016-2017 för kommunfullmäktige, 

 

Driftbudget 2015:  1 490 tkr varav engångsanslag 150 tkr. 

Budgetplan 2016:  1 340 tkr. 

Budgetplan 2017:  1 340 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

1. Driftbudgetram/plan 2015-2017, KS. 

2. Driftbudgetram/plan 2015-2017, övriga. 

3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 145. 

4. Kommunstyrelsen 2014-10-27 § 208. 
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 KS/2014:154 -041 

 

 § 142 

Driftbudgetram 2015, plan 2016-2017 Valnämnden  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta driftbudget 2015, samt plan för 2016-2017 för valnämnden, 

 

Driftbudget 2015: 48 tkr.  

Budgetplan 2016: 48 tkr. 

Budgetplan 2017: 48 tkr. 

 

Bakgrund 
Valnämnden har lämnat förslag till budget 2015, samt plan 2016-2017. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta driftbudget 2015, samt plan för 2016-2017 för valnämnden, 

 

Driftbudget 2015: 48 tkr.  

Budgetplan 2016: 48 tkr. 

Budgetplan 2017: 48 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

1. Driftbudgetram/plan 2015-2017, KS. 

2. Driftbudgetram/plan 2015-2017, övriga. 

3. Konsekvensbeskrivning. 

4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 146. 

5. Kommunstyrelsen 2014-10-27 § 209. 
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 KS/2014:155 -041 

 

 § 143 

Driftbudgetram 2015, plan 2016-2017 Överförmyndarnämnden  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta driftbudget 2015, samt plan för 2016-2017 för överförmyndarnämnden, 

 

Driftbudget 2015:  1 230 tkr. 

Budgetplan 2016:  1 230 tkr. 

Budgetplan 2017:  1 230 tkr. 

 

Bakgrund 
Överförmyndarnämnden har lämnat förslag till budget 2015 samt plan 2016-2017. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta driftbudget 2015, samt plan för 2016-2017 för överförmyndarnämnden, 

 

Driftbudget 2015:  1 230 tkr. 

Budgetplan 2016:  1 230 tkr. 

Budgetplan 2017:  1 230 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

1. Driftbudgetram/plan 2015-2017, KS. 

2. Driftbudgetram/plan 2015-2017, övriga. 

3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 147. 

4. Kommunstyrelsen 2014-10-27 § 210. 
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 KS/2014:150 -041 

 

 § 144 

Gällivare kommuns budget 2015-2017  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2015-2017 i enlighet med 

vänsterpartiet, malmfältens väl, Norrbottens sjukvårdsparti och moderaternas budget-

förslag, 

 
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2015-2017 vid budgetårets 

ingång uppdateras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter och statsbidrags-

intäkter, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster, 

 

att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige, 

 

att anvisa 0 kronor till 2015 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens  

investeringsbudgetförslag, 

 

att anvisa 0 kronor till 2016 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens  

investeringsbudgetförslag, 

 

att anvisa 0 kronor till 2017 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens  

investeringsbudgetförslag, 

 

att fastställa oförändrad skattesats för år 2015 om 22,55 kronor per skattekrona. 

 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 

 

Bakgrund 

I föreliggande budgetmaterial presenteras resultat-, finansierings- och balansbudget  

utifrån: 

 

1. Av kommunfullmäktige 2014-04-07 beslutade direktiv för åren 2015-2017  

2. De av nämnderna inlämnade budgetäskandena, (bilaga 2 och 3)
 

3. Nya skatte- och bidragsberäkningar per 2014-08-18 

4. Nya beräkningar avseende löneökningar 2015, utlagt på respektive nämnd. 

5. Nya beräkningar avseende pensionskostnader och skuld. 
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De samlade driftbudgetäskandena för åren 2014-2017 avviker väldigt lite från de av 

kommunstyrelsen föreslagna ramarna för respektive nämnd (inkl. löneökning som lagts 

till), enligt nedanstående tabell. Avvikelser finns för barn- utbildning- och kultur-

nämnden (för ökade kostnader vid öppnandet av förskoleavdelningar), samt de mindre 

nämnderna och presidierna. 

 

Nämndernas ramäskanden: 

År        KS Äskande Avvikelse 

2015     979 708    980 622       914 

2016  1 018 203 1 018 967       764 

2017  1 041 187 1 041 951       764 

  

Med de samlade budgetäskandena inräknade uppfylls inte kommunfullmäktiges  

ekonomiska målsättningar gällande resultatnivå 2015-2016, dock kommer resultat-

utjämningsreserven att bidra till att balanskravsresultatet är positivt. 

 

Investeringsäskanden nedan uppdelat på egen finansierade investeringar och externt 

finansierade i och med samhällsomvandlingen. 

 

Investeringsäskanden: 

År    KS Äskande Avvikelse 

2015   61 500 62 900   1 400 

2016   62 280 62 280          0 

2017   66 120 66 120          0 

 

Externt finansierade investeringar: 

2015   283 000 283 000           0 

2016   256 000 256 000           0 

2017   242 000 242 000           0 

 

Sedan budgetberedningens sammanträde den 22/9- 2014 har följande förändringar 

gjorts i underlaget till investeringsbudget för KS att ta ställning till. 

 

Hellnerstadion 2015: Investeringsbeloppet år 2015 om 5 Mkr var ett nettobelopp,  

inräknat ersättning om 5 Mkr från LKAB. I detta underlag är investeringen brutto-

beräknad till 10 Mkr och intäkten från LKAB resultatförd på året 2014. 

 

Ombyggnad av kommunstyrelsens sammanträdesrum 2016: 

Beloppet är ändrat från 4,5 Mkr till 6,1 Mkr. Eftersom bidrag från MSB bidrar med 

halva summan är beloppet upptaget som ett högre bruttobelopp. 

Driftkonsekvensen av investeringen blir 0 tkr 2017. 
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Upprustning lekplatser: Istället för ökade driftkostnader blir driftkonsekvensen 0 tkr 

2017. 

 

Ovanstående ändringar har föranlett att äskade driftkonsekvenser om 200 tkr i drift-

budgeten för Service- och tekniknämnden har borträknats. 

 

Resultat-, finansierings- och balansbudget har ändrats i och med ovanstående. Ändring 

har även gjorts med antagande om externfinansiering av verksamhetslokaler, som skall 

ersättas. 

 

Fackliga yrkanden har också tillkommit i ärende Gällivare kommuns budget efter 

att MBL förhandling skett den 10/10- 2014. 
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Belopp i tkr Direktiv Äskande Varav Varav äskad Varav

2015 2015 Engångs driftkons inv löneökn. Diff direktiv

Kommunfullmäktige 1 340 1 490 150 0 150

Revision 1 535 1 790 0 0 255

Valnämnd 29 48 0 0 19

Överförmyndare 1 230 1 230 0 0 0

Service- o tekniknämnden* 93 066 95 269 3 000 800 1 808 2 203

Kommunstyrelsen 78 226 79 364 0 0 1 338 1 138

Miljö- och byggnämnden 3 927 4 086 0 204 159

Barn-  utbildn o kulturndn 269 264 283 089 2 690 800 4 895 13 825

Lapplands gymnasium 93 155 91 661 0 0 0 -1 494

Socialnämnd 435 574 445 555 5 300 0 7 825 9 981

Övrigt Ks, Kf 0 0 0 0

Summa 977 346 1 003 582 11 140 1 600 16 070 26 236

2016 2016 Engångs driftkons inv löneökn. Diff direktiv

Kommunfullmäktige 1 340 1 340 0 0 0

Revision 1 535 1 790 0 0 255

Valnämnd 29 48 0 0 19

Överförmyndare 1 230 1 230 0 0 0

Service- o tekniknämnden* 92 066 94 044 0 300 1 808 1 978

Kommunstyrelsen 80 226 81 364 0 0 1 338 1 138

Miljö- och byggnämnden 3 882 4 086 0 0 204 204

Barn-  utbildn o kulturndn 266 765 282 850 950 0 4 895 16 085

Lapplands gymnasium 95 752 94 774 0 0 0 -978

Socialnämnd 430 233 460 556 5 600 0 7 825 30 323

Övrigt Ks, Kf 3 400 3 400 0 0

Summa 976 458 1 025 482 6 550 300 16 070 49 024

2017 2017 Engångs driftkons inv löneökn. Diff direktiv

Kommunfullmäktige 1 340 1 340 0 0 0

Revision 1 535 1 790 0 0 255

Valnämnd 29 48 0 0 19

Överförmyndare 1 230 1 230 0 0 0

Service- o tekniknämnden* 92 066 98 334 1 900 500 1 808 6 268

Kommunstyrelsen 80 226 81 364 0 0 1 338 1 138

Miljö- och byggnämnden 3 882 4 086 0 204 204

Barn-  utbildn o kulturndn 266 940 282 715 640 0 4 895 15 775

Lapplands gymnasium 95 752 96 163 0 0 0 411

Socialnämnd 430 229 454 952 0 0 7 825 24 723

Övrigt Ks, Kf 3 400 3 400 0 0

Summa 976 629 1 025 422 2 540 500 16 070 48 793

* Direktiv ej inkl huvudmannaskapsers om 4 905 tkr

2 930 433 3 054 486 124 053  
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Kommunstyrelsens budgetberedning beslutade 22 september 2014 att ärendet lämnas 

öppet till kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2014. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2015-2017 i enlighet med 

kommunstyrelsens budgetförslag, 

 
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2015-2017 vid budgetårets 

ingång uppdateras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter och statsbidrags-

intäkter, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster, 

 

att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige, 

 

att anvisa 0 kronor till 2015 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens  

investeringsbudgetförslag, 

 

att anvisa 0 kronor till 2016 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens  

investeringsbudgetförslag, 

 

att anvisa 0 kronor till 2017 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens  

investeringsbudgetförslag, 

 

att fastställa oförändrad skattesats för år 2015 om 22,55 kronor per skattekrona. 

 

Beslutsunderlag 

1. Driftsammandrag 2015-2017 enligt kommunfullmäktiges direktiv, 2014-04-07. 

2. Driftsammandrag 2015-2017 enligt nämndernas äskanden, september 2014. 

3. Sammandrag investeringsbudget/plan (äskanden och direktiv). 

4. Resultat-, finansierings- och balansbudget enligt kommunfullmäktiges direktiv  

    2014-04-07. 

5. Resultat-, finansierings- och balansbudget enligt nämndernas äskanden,  

    september 2014. 

6. Resultat-, finansierings- och balansbudget enligt KS uppdrag till nämnderna  

    2014-06-16. 

7. Förhandling enligt MBL § 11. 

8. Kommunstyrelsen 2014-10-27 § 211. 

9. Resultat-, finansierings- och balansbudget KS. 

10. Resultat-, finansierings- och balansbudget övriga. 
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Yrkande 

Lars Alriksson (m) yrkar 

 

att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2015-2017 i enlighet med 

vänsterpartiet, malmfältens väl, Norrbottens sjukvårdsparti och moderaternas budget-

förslag, 

 
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2015-2017 vid budgetårets 

ingång uppdateras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter och statsbidrags-

intäkter, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster, 

 

att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige, 

 

att anvisa 0 kronor till 2015 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens  

investeringsbudgetförslag, 

 

att anvisa 0 kronor till 2016 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens  

investeringsbudgetförslag, 

 

att anvisa 0 kronor till 2017 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens  

investeringsbudgetförslag, 

 

att fastställa oförändrad skattesats för år 2015 om 22,55 kronor per skattekrona. 

 

Birgitta Larsson (s) yrkar  

 

att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2015-2017 i enlighet med 

 

socialdemokraternas budgetförslag, 

 
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2015-2017 vid budgetårets 

ingång uppdateras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter och statsbidrags-

intäkter, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster, 

 

att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige, 

 

att anvisa 0 kronor till 2015 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens  

investeringsbudgetförslag, 

 

att anvisa 0 kronor till 2016 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens  

investeringsbudgetförslag, 
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att anvisa 0 kronor till 2017 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens  

 

investeringsbudgetförslag, 

 

att fastställa oförändrad skattesats för år 2015 om 22,55 kronor per skattekrona, 

 

att i resultatbudget öka de finansiella intäkterna till 4 000 tkr. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Birgitta Larssons förslag till  

beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-

fullmäktige har beslutat i enlighet med Lars Alrikssons förslag.  
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 KS/2014:18 -101 

 

 § 145 

Motioner 2014  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Bakgrund 

Följande motioner har inkommit: 

Motion av Ulf Normark (s) och Tomas Nilsson (s) –”Rena byggen”. KS 2014:676/220 

 

Motion av Lena Lindberg (s) – Ang. färre antal personalbyten för vårdtagare inom 

äldreomsorgen. KS 2014:677/730. 

 

Motion av Tomas Nilsson (s) och Birgitta Larsson (s) – Kultur och hälsa. KS 

2014:678/860. 

 

Motion av Birgitta Larsson (s) och Tomas Nilsson (s) – Habiliteringsersättning för  

personer med funktionshinder. KS 2014:679/732. 

  

 


