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Plats och tid Folkets Hus Gällivare, måndagen den 1 december 2008, kl 10.30 – 18.15 
 
Beslutande Enligt bifogad närvarolista  
    
 
 
 
Övriga deltagande Lennart Johansson, kommunchef 
 Ann-Katrin Karlsson, nämndsekreterare 
 Lars Lundqvist, Projekt Skaparkraft, Landart, § 175 
 Margit Schiött, Projekt Skaparkraft, Teater, § 175 
 Kristin Isberg, Ordförande RBU Gällivare, § 175 
 Lena Revholm, Projekt Skaparkraft, Idrott, § 175 
 Jerker Johansson, Verksamhetschef Kulturskolan, § 176 
 Mia Sörblom, Rektor Kulturskolan, § 176 
 Ellinor Hannu, Elev Kulturskolan, § 176 
 Aida Lindqvist, Elev Kulturskolan, § 176 
 Elin Larsson, Elev Kulturskolan, § 176 
 
Utses att justera Yvonne Bergmark Bröske och Tycho Lehto 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 10 december 2008, kl 08.30 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 175 - 205 
                  Ann-Katrin Karlsson 
 
 Ordförande 
  Margareta Pohjanen 
 
 Justerande  
  Yvonne Bergmark Bröske                           Tycho Lehto   
 
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 
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Datum för anslags uppsättande 2008-12-11 Datum för anslags nedtagande 2009-01-05  
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 
Underskrift  
 Ann-Katrin Karlsson   
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§ 175 
Projekt Skaparkraft  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tacka för lämnad information.  
 
Bakgrund 
Projekt Skaparkraft startade den 1 november 2007 och är ett treårigt projekt som vänder 
sig till två grupper av barn och ungdomar; de med funktionsnedsättning i Gällivare och 
de som är asylsökande i Boden. Varje målgrupp får uppleva fyra kreativa lägerveckor 
per år, där de får prova på olika former av kulturaktiviteter och idrottsaktiviteter. Målet 
med projektet är bland annat att ge barnen och ungdomarna möjlighet att delta i aktivite-
ter de varit utestängda från samt för att stärka deras självbild och självkänsla, utveckla 
deras fysiska förmåga, ge dem nya verktyg att uttrycka sig. 
 
Medverkande vid informationen vid dagens sammanträde:  
Lars Lundqvist, Projekt Skaparkraft, Landart.  
Margit Schiött, Projekt Skaparkraft, Teater. 
Kristin Isberg, Ordförande RBU Gällivare. 
Lena Revholm, Projekt Skaparkraft, Idrott.  
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§ 176 
Kulturskolan underhåller  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tacka kulturskolan för deras medverkan.  
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde medverkade kulturskolans elever Elin Larsson, Elinnor Han-
nu, Aida Lindqvist samt deras lärare Mia Sörblom och rektor Jerker Johansson. Kul-
turskolan framförde julsånger för kommunfullmäktiges ledamöter. 
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§ 177 
Delgivningar  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Delgivningar 
 
1. KS/2008:555 730 
Kommunstyrelsens beslut angående Förlängning av revidering av handikappolitiskt 
handlingsprogram 2004-2007. 
 
2.  KS/2008:528 433 
Kommunstyrelsens beslut angående Anhållan om att Gällivare kommun uttalar sitt stöd 
till Norrbottensdeklarationen: Den växande skogen – vår framtid. 
 
3. SoT/2008:115 007 
Yttrande över revisionsrapport avseende kommunens underhållsplanering för gator och 
VA-ledningsnätet. 
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 KS/2008:309  

 
§ 178 
Ullatti skola, framtida användning  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att omdisponera 1 300 000 kronor från verksamhet 948, i 2008 års budget, till projekt-
konto avseende flytt Ullatti skola till Mariaskolan. 
 
Reservation 
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) reserverar sig skriftligt mot beslutet, 
se bilaga 1. 
 
Bakgrund 
Ullatti skola är i dagsläget helt utan kommunal verksamhet. Köksdelen som tidigare 
använts av både skolan och äldreomsorgen är förändrad genom anpassning i omsorgens 
lokaler så att de själva klarar av sin kosthantering. I byggnaden finns även PRO som 
lånar slöjdsalen och Ullatti tvättstuguförening som använder en liten lokal för sin verk-
samhet. Skolan är ca 730 m2 stor och är förberedd byggnadstekniskt för att relativt en-
kelt kunna flyttas till alternativ ort/placering.  
 
I Gällivare tätort saknas det i dagsläget lokaler till förskoleverksamhet. Barn-, utbild-
ning och kulturnämnden har beslutat att anmäla frågan till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2008 § 120 att inhämta yttrande från barn-, ut-
bildning och kulturnämnden i ärendet.  
 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 september 2008 § 240 läm-
nades information i ärendet.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att omdisponera 1.300.000 kr från verksamhet 948, i 2008 års budget, till projektkonto 
avseende flytt Ullatti skola till Mariaskolan. 
 
Beslutsunderlag 
1. Fastighetsavdelningens skrivelse, 2008-05-08. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 122, 2008-05-20. 
3. Skrivelse från PRO-samorganisationen i Gällivare, 2008-05-16. 
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4. Skrivelse från Landbygdsrådet Gellivare, 2008-05-16. 
5. Kommunstyrelsens protokoll § 120, 2008-06-02. 
6. Skrivelse, Ullatti IF, 2008-04-11. 
7. Skrivelse Ullatti PRO, 2007-09-21. 
8. Barn-, utbildning och kulturnämndens protokoll § 114, 2008-09-05. 
9. Skrivelse Barn- och föräldrar i Ullatti, 2008-09-12. 
10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 240, 2008-09-22. 
11. Kommunstyrelsens protokoll § 236, 2008-10-06. 
12. Barn-, utbildning och kulturförvaltningens skrivelse. 
13. Fastighetsavdelningens skrivelse, 2008-11-05. 
14. Minnesanteckningar, möte med intresseföreningar i Ullatti, 2008-11-06 
15. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-11-10. 
16. Kommunstyrelsens protokoll § 260, 2008-11-10. 
 
Yrkande 1 
Bror Wennström (skp) yrkar att ärendet skall återremitteras. 
 
Propositionsordning 1 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens 
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.  
 
Votering 
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp: 
 
Den som yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar Ja. 
Den som yrkar att ärendet ska återremitteras röstar Nej. 
 
Efter företaget upprop finner ordförande att 38 Ja-röster och 2 Nej-röster har avgetts. En 
ledamot är frånvarande. Ordförande finner därmed att kommunfullmäktige har beslutat 
att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.  
 
Yrkande 2 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) i enlighet med kom-
munstyrelsens förslag till beslut 
 
Bror Wennström (skp) yrkar avslag. 
 
Propositionsordning 2 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Bror Wennströms förslag till be-
slut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i 
enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag. 
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 KS/2008:616  

 
§ 179 
Ridhuset Dundret  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bidraget till Ridklubben Dundret finansieras genom omdisponering av 275.000 konor 
från verksamhet 990 ”KF:s medel för oförutsedda behov” till verksamhet 941 ”Utveck-
lingsmedel” med ansvar 80 i 2008 års budget.  
 
Bakgrund 
Ridklubben Dundret har inkommit med ansökan om utökat driftsbidrag för 2008. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
att bidraget till Ridklubben Dundret finansieras genom omdisponering av 275.000 konor 
från verksamhet 990 ”KF:s medel för oförutsedda behov” till verksamhet 941 ”Utveck-
lingsmedel” med ansvar 80 i 2008 års budget.  
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan från Ridklubben Dundret, 2008-10-17. 
2. Service- och teknikförvaltningens skrivelse. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 289, 2008-10-20. 
4. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-11-06. 
5. Kommunstyrelsens protokoll § 273, 2008-11-10. 
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 KS/2008:145  

 
§ 180 
Filmpool Nord  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avveckla Gällivare kommuns ägande i Filmpool Nord. 
 
Bakgrund 
Filmpool Nord ansöker om 301 760 kr per år under perioden 2009-2011 för sin verk-
samhet. medlen utgör Gällivare kommuns andel av Filmpool Nords ägarfinansiering på 
totalt 11 311 068 kr under angivna period.  
 
Uppräkningen av medlen ska ses som en kompensation för de kostnadsökningar som 
bolaget haft under perioden 2006-2008 och kommer att ha under perioden 2009-2011. 
Den föreslagna finansieringsfördelningen har beräknats efter det ägarsamråd som hållits 
den 1 april 2008 och är förankrat i bolagets styrelse. Den kommunala och landstings-
kommunala insatsen är en del av den årliga motprestation mot den statliga årliga medfi-
nansieringen som beslutas av Svenska Filminstitutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Filmpool Nords verksamhetsstöd är en årligt återkommande kostnad för kommunen. Ett 
beslut om verksamhetsstöd belastar kommunstyrelsens ram. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Under förutsättning att medlen används för att producera och distribuera barn- och ung-
domsfilm bedöms insatsen ha positiva konsekvenser för barn och ungdom. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avveckla Gällivare kommuns ägande i Filmpool Nord. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Filmpool Nord AB 2008-06-25. 
2. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2008-10-13. 
3. Kommunstyrelsens näringslivsutskotts protokoll § 68, 2008-10-21. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 276, 2008-11-10. 
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 KS/2008:625  

 
§ 181 
Avveckling av reglemente för marknadsföring av idrott/idrottare  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att reglementet för Marknadsföring av idrott/ idrottare ( KOM 1995:310 807) avvecklas, 
 
att kommunfullmäktiges beslut 1995-04-24 § 73 därmed upphör att gälla. 
 
Bakgrund 
Med anledning av den nya organisationen för det näringslivsfrämjande arbetet aktualise-
ras en översyn av reglementen, policys och riktlinjer för näringslivsstöd, stöd till mark-
nadsföring, bygdemedel m fl. 
 
För närvarande finns ett antal reglementen som styr insatserna för de näringslivsfräm-
jande åtgärderna och marknadsföring. 
 
I samband med inrättandet av näringslivsutskottet fastställdes Riktlinjer för handlägg-
ning av företagsstöd (KS 2007:146 140). Dessa riktlinjer är de nu gällande. 
 
Vidare gäller Riktlinjer för användning av bygdemedel (KOM 2003:636 142). Dessa 
tillämpas idag men innehåller en inaktuell handläggningsordning som inte stämmer med 
nu gällande delegationsordning. 
 
Slutligen finns i kommunens författningssamling Marknadsföringsbidrag till idrott/ id-
rottare (KOM 1995.310 807). Dessa riktlinjer är inaktuella och har inte tillämpats efter-
som beslut om markandsföring tillämpas enligt punkt 1. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En översyn av riktlinjer och reglementen bedöms kunna ske inom befintliga budgetra-
mar. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En översyn av dessa riktlinjer bedöms inte ha effekter för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att reglementet för Marknadsföring av idrott/ idrottare ( KOM 1995:310 807) avvecklas, 
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att kommunfullmäktiges beslut 1995-04-24 § 73 därmed upphör att gälla. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens näringslivsutskotts protokoll § 69, 2008-10-21. 
2. Marknadsföringsbidrag till idrott/ idrottare (KOM 1995.310 807). 
3. Kommunstyrelsens protokoll § 277, 2008-11-10. 
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 KS/2008:433  

 
§ 182 
Ungdomsfullmäktige/ Ungdomar projekt pengar (UPP) 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet för tydliggörande av den politiska rollen i arbetet med Ung-
domsfullmäktige/ Ungdomar projekt pengar. 
 
Bakgrund 
Den 1 oktober 2007 beslutade Kommunfullmäktige (KF) att ett utredningsuppdrag ska 
göras angående ”förslag och arbetsmodell för den framtida Ungdomsfullmäktige”. En 
arbetsgrupp har tillsatts med tjänstemän från Nämnd- och Utredningsenheten och Barn- 
Utbildning- och Kulturförvaltningen samt representanter från Ungdomsrådet och elev-
råden. Arbetsgruppen har tittat på syftet, arbetssätt, mål, roller ansvar, genomförandefas, 
uppföljning, utvärderingsfas och budget.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2008 § 250 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen den 10 november 2008, 
 
att det ska klargöras vilka politiker som ska närvara vid ungdomsfullmäktige, 
 
att KF:s presidium tillfrågas ang att omfördela 150.000 kr från verksamhet 990 ”KF:s 
medel för oförutsedda behov” till verksamhet 353 ”Ungdomsrådet” aktivitet 297 ”UPP” 
med ansvar 15501, innebärande att KF:s medel för oförutsedda behov reduceras från 
550.000 kr till 400.000 kr. 
 
Sammanfattning av nämndsbeslut 
Barn- utbildning- och kulturnämnden, Socialnämnden och Service- och Tekniknämnden 
har fattat ett positivt beslut i enlighet med utredarens förslag.  
 
Yttrande från ungdomsrådet 
Ungdomsrådet ställer sig positivt till utredningen, de har även ingått i arbetsprocessen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ungdomar projekt pengar föreslås i sin helhet finansieras genom omdisponering av an-
slag inom befintliga budgetramar. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Med förslaget ökar man möjligheten för inflytande och delaktighet i kommunens ung-
domsarbete. Att genom förslagen ger man ungdomar verktyg för att själv eller i grupp 
förverkliga sina idéer. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättat förslag för Ungdomsfullmäktige/Ungdomar projekt pengar, 
 
att omfördela 150.000 kr från verksamhet 990 ”KF:s medel för oförutsedda behov” till 
verksamhet 353 ”Ungdomsrådet” aktivitet 297 ”UPP” med ansvar 15501, innebärande 
att KF:s medel för oförutsedda behov reduceras från 550.000 kr till 400.000 kr, 
 
att representanter från samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige 
ska bjudas in till Ungdomsfullmäktiges sammanträden.  
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges protokoll § 182, 2007-10-01. 
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-09-10. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll § 129, 2008-08-18.  
4. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 125, 2008-08-26. 
5. Socialnämndens protokoll § 120, 2008-08-28. 
6. Yttrande från ungdomsrådet, 2008-09-08. 
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 245, 2008-09-22. 
8. Kommunstyrelsens protokoll § 250, 2008-10-20. 
9. Komplettering av nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-10-29. 
10. Kommunstyrelsens protokoll § 278, 2008-11-10, 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar att ärendet skall återremitteras för tydliggörande av den poli-
tiska styrgruppen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens 
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat att ärendet skall återremitteras.  
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 KS/2008:559  

 
§ 183 
Sammanträdesplan 2009  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta sammanträdesplan för kommunfullmäktige för år 2009.* 
 
*(26 januari, 30 mars, 11 maj, 8 juni, 7 september, 5 oktober, 6 oktober, 2 november, 
 7 december).  
 
Bakgrund 
Ärende Sammanträdesplan för 2009 upptas till behandling.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta sammanträdesplan för kommunfullmäktige för år 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag till Sammanträdesplan för 2009.  
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 252, 2008-10-20. 
3. Kommunstyrelsens protokoll § 279, 2008-11-10. 
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 KS/2008:589  

 
§ 184 
Förslag på fortsättning av projekt Balanserad styrning och verksamhetsutveckling 
för Gällivare kommun 2009-2010  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fortsätta Projekt Balanserad styrning och verksamhetsutveckling under 2009-2010 
och anslå 260 000 kr från ”Utvecklingsmedel” för 2009 och 210.000 kr för 2010,  
 
att projektkostnaderna för projektledare finansieras ur gemensam administrations bud-
get,  
 
att respektive nämnd fortsatt finansierar sin kvalitetsledare som ingår i projektgruppen 
inom sin nämnds ram,  
 
att projektet redovisar en delrapport för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige in-
nan decembers utgång 2009 och en slutrapport 2010,  
 
att kommunstyrelsen i samband med budgetarbete för 2011-2013 tar ställning till finan-
siering av det övergripande kvalitetsarbetet efter projekttidens utgång.  
 
Bakgrund 
Förslag på fortsättning av projekt Balanserad styrning och verksamhetsutveckling för 
Gällivare kommun 2009-2010 upptas till behandling. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fortsätta Projekt Balanserad styrning och verksamhetsutveckling under 2009-2010 
och anslå 260 000 kr från ”Utvecklingsmedel” för 2009 och 210.000 kr för 2010,  
 
att projektkostnaderna för projektledare finansieras ur gemensam administrations bud-
get,  
 
att respektive nämnd fortsatt finansierar sin kvalitetsledare som ingår i projektgruppen 
inom sin nämnds ram,  
 
att projektet redovisar en delrapport för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige in-
nan decembers utgång 2009 och en slutrapport 2010,  
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att kommunstyrelsen i samband med budgetarbete för 2011-2013 tar ställning till finan-
siering av det övergripande kvalitetsarbetet efter projekttidens utgång.  
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 271, 2008-10-20. 
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-11-05. 
3. Kommunstyrelsens protokoll § 281, 2008-11-10. 
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 KS/2008:561  

 
§ 185 
Styrkort för service- och tekniknämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta de utarbetade styrkorten för service- och tekniknämnden. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har den 10 mars 2008 fattat beslut om att anta en ny styrmodell för 
Gällivare kommun. Den nya styrmodellen, balanserad styrning med styrkort som verk-
tyg kommer för kommunen att innebära enhetlighet, en tydlig och enkel struktur för 
mål, mått, mätning, uppföljning, förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. Nämn-
dernas och bolagens arbete med sina styrkort ska formellt vara färdigställt och beslutat 
under hösten 2008. 
 
Service- och tekniknämnden har utvecklat sina styrkort med hänsyn till kommunfull-
mäktiges strategiska och övergripande styrkort. Nämndens styrkort ska antas för att se-
dan gå vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet att införa styrkort har inte på kort sikt någon ekonomisk konsekvens. Långsik-
tigt ska de mål och mått som nämnden beslutat om infogas i den budget som nämnden 
tilldelas för verksamhetsåret 2009. Resurserna ska fördelas utifrån de mål som finns i 
styrkorten. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet att anta styrkort får ingen påverkan på barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta de utarbetade styrkorten för service- och tekniknämnden. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens styrkort. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll 080923 § 144. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 276, 2008-10-20. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 282, 2008-11-10. 
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 KS/2008:532  
 
§ 186 
Styrkort för barn-, utbildning- och kulturnämnden 2009  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta de utarbetade styrkorten för barn-, utbildning- och kulturnämnden. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har den 10 mars 2008 fattat beslut om att anta en ny styrmodell för 
Gällivare kommun. Den nya styrmodellen Balanserad styrning med styrkort som verk-
tyg kommer för kommunen att innebära en enhetlighet, en tydlig och enkel struktur för 
mål, mått, mätning, uppföljning, förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. Nämn-
derna har utarbetat sina styrkort utifrån kommunfullmäktiges strategiskalövergripande 
styrkort. Samtliga styrkort skall antas i den egna nämnden för att sedan gå vidare till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet att anta nämndens styrkort har inga direkta ekonomiska konsekvenser. Lång-
siktigt ska11 de mål och mått som finns i styrkortet sammanfogas med den budget som 
nämnden tilldelas för 2009. Nämnden fördelar sina resurser utifrån de mål som satts 
styrkortet. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Beslutet har inga konsekvenser för barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta de utarbetade styrkorten för barn-, utbildning- och kulturnämnden. 
 
Underlag till beslut 
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens styrkort. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 080826 § 129. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 277, 2008-10-20. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 283, 2008-11-10. 
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 KS/2008:593  
 
§ 187 
Styrkort för socialnämnden 2009  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta de utarbetade styrkorten för socialnämnden. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har den 10 mars 2008 fattat beslut om att anta en ny styrmodell för 
Gällivare kommun. Den nya styrmodellen Balanserad styrning med styrkort som verk-
tyg 
kommer för kommunen att innebära en enhetlighet, en tydlig och enkel struktur för mål, 
mått, mätning, uppföljning, förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. 
Nämnderna har utarbetat sina styrkort utifrån kommunfullmäktiges strategis-
ka/övergripande styrkort. Samtliga styrkort skall antas i den egna nämnden för att sedan 
gå vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet att antaga nämndens styrkort har inga direkta ekonomiska konsekvenser. Lång-
siktigt skall de mål och mått som finns i styrkortet sammanfogas med den budget som 
nämnden tilldelas för 2009. Nämnden fördelar sina resurser utifrån de mål som satts 
styrkortet. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Beslutet har inga konsekvenser för barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta de utarbetade styrkorten för socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
1. Styrkort. 
2. Socialnämndens protokoll § 121, 2008-08-28. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 278, 2008-10-20. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 284, 2008-11-10. 
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 KS/2008:600  
 
§ 188 
Styrkort för miljö- och byggnämnden 2009  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta de utarbetade styrkorten för miljö- och byggnämnden. 
 
Bakgrund 
Miljö- och byggnämnden har under våren 2008 arbetat fram ett styrkort för miljö- och 
byggnämndens myndighetsutövning. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta de utarbetade styrkorten för miljö- och byggnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
1. Styrkort. 
2. Miljö- och byggnämndens protokoll 080828 § 341. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 279, 2008-10-20. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 285, 2008-11-10. 
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 KS/2008:486  

 
§ 189 
Styrkort för kommunstyrelsen 2009  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta kommunstyrelsens utarbetade styrkort. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har den 10 mars 2008 fattat beslut om att anta en ny styrmodell för 
Gällivare kommun. Den nya styrmodellen Balanserad styrning med styrkort som verk-
tyg kommer för kommunen att innebära en enhetlighet, en tydlig och enkel struktur för 
mål, mått, mätning, uppföljning, förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. 
 
Nämnderna har utarbetat sina styrkort utifrån kommunfullmäktiges strategis-
ka/övergripande styrkort. Samtliga styrkort skall antas i den egna nämnden för att sedan 
gå vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Uppdrag 
Projekt balanserad och styrning och verksamhetsutveckling har i uppdrag att genomföra 
balanserad styrning med styrkort som verktyg. Samtliga nämnder och bolag skall arbeta 
fram sina styrkort som formellt beslutas och färdigställs under hösten 2008.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet att anta nämndens styrkort har inga direkta ekonomiska konsekvenser. Lång-
siktigt skall de mål och mått som finns i styrkortet sammanfogas med den budget som 
nämnden tilldelas för 2009. Nämnden fördelar sina resurser utifrån de mål som satts 
styrkortet. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Beslutet att anta styrkortet som nämndens styrkort har inga konsekvenser för barn och 
unga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta kommunstyrelsens utarbetade styrkort. 
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Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens styrkort. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 243, 2008-09-22. 
3. Kommunstyrelsens protokoll § 248, 208-10-06. 
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 KS/2008:562  

 
§ 190 
Översyn av service- och tekniknämndens reglemente  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet för ett nytt förslag på formulering av § 10 samt § 13.  
 
Mötet ajournerades mellan 16:35 – 16.45. 
 
Bakgrund 
En översyn har gjorts av samtliga nämnders reglementen. Reglementenas utformning 
och innehåll skiljer sig mellan nämnderna och översynen har bland annat syftat till att få 
nämndernas reglementen samstämmiga. Det blir då enklare både för medborgare och 
tjänstemän att hitta vad de söker i reglementena. Reglementena har även uppdaterats i 
de avseenden de blivit inaktuella. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Översynen gör det enklare för alla medborgare också barn och ungdomar att hitta det 
man söker i reglementena. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta service- och tekniknämndens förslag till nytt reglemente förutom § 10 sista 
stycket, § 11 samt § 13 första stycket som ska ha kvar den gamla lydelsen,  
 
att kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2004 § 183 samt den 6 mars 2006 § 7 
därmed upphör gälla. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nuvarande reglemente med förslag till ändringar skriven med kursiv stil. 
2. Förslag till nytt reglemente. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll § 143, 2008-09-23. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 280, 2008-10-20. 
5. Kommunstyrelsens protokoll § 286, 2008-11-10. 
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 KS/2008:592  

 
§ 191 
Översyn av barn- utbildning- och kulturnämndens reglemente  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att återremittera ärendet för ett nytt förslag på formulering av § 10 samt § 13.  
 
Bakgrund 
En översyn har gjorts av samtliga nämnders reglementen. Reglementenas utformning 
och innehåll skiljer sig mellan de olika nämnderna. Översynen har bland annat syftat till 
att få nämndernas regementen samstämmiga. Det blir då enklare både för medborgare 
och tjänstemän att hitta vad de söker i reglementena. Reglementena har även uppdate-
rats i de avseenden som de har blivit inaktuella. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa barn- utbildning- och kulturnämndens förslag till nytt reglemente förutom § 
10 sista stycket, § 11 samt § 13 första stycket som ska ha kvar den gamla lydelsen, 
 
att kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2004 § 182 därmed upphör att gälla.  
 
Beslutsunderlag 
1. Nuvarande reglemente med förslag till ändringar angivet i kursiv stil. 
2. Förslag till nytt reglemente. 
3. Barn- utbildning- och kulturnämndens protokoll § 137, 2008-10-07. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 281, 2008-10-20. 
5. Kommunstyrelsens protokoll § 287, 2008-11-10. 
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 KS/2008:579  

 
§ 192 
Översyn av socialnämndens reglemente  
 
Beslut 
 
att återremittera ärendet för ett nytt förslag på formulering av § 10 samt § 13. 
 
Bakgrund 
En översyn har gjorts av samtliga nämnders reglementen. Reglementenas utformning 
och innehåll skiljer sig mellan de olika nämnderna och översynen har bland annat syftat 
till att få nämndernas reglementen samstämmiga. Det blir då enklare både för medbor-
gare och tjänstemän att hitta vad de söker i reglementena. Reglementena har även upp-
daterats i de avseenden de blivit inaktuella. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta socialnämndens förslag till nytt reglemente förutom § 10 sista stycket, § 11 samt 
§ 13 första stycket som ska ha kvar den gamla lydelsen, 
 
att kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2004 § 202 därmed upphör att gälla.  
 
Beslutsunderlag 
1. Nuvarande reglemente med förslag till ändringar angivet i kursiv stil. 
2. Förslag till nytt reglemente för socialnämnden. 
3. Socialnämndens protokoll § 144, 2008-09-25. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 282, 2008-10-20. 
5. Kommunstyrelsens protokoll § 288, 2008-11-10. 
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 KS/2008:577  

 
§ 193 
Översyn av miljö- och byggnämndens reglemente  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet för ett nytt förslag på formulering av § 10 samt § 13.  
 
Bakgrund 
En översyn har gjorts av samtliga nämnders reglementen. Reglementenas utformning 
och innehåll skiljer sig mellan de olika nämnderna och översynen har bland annat syftat 
till att få nämndernas reglementen samstämmiga. Det blir då enklare både för medbor-
gare och för tjänstemän att hitta vad de söker i reglementena. Reglementena har även 
uppdaterats i de avseenden de blivit inaktuella. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa miljö- och byggnämndens reglemente förutom § 10 sista stycket, § 11 samt 
§ 13 första stycket som ska ha kvar den gamla lydelsen, 
 
att ta bort följande från reglementets § 1: ”bereda översiktsplaneärenden före beslut i 
kommunstyrelsen”, 
 
att kommunfullmäktiges beslut den 22 februari 1999 § 9 samt den 6 mars 2006 § 7 där-
med upphör att gälla.  
 
Beslutsunderlag 
1. Nuvarande reglemente med förslag till ändringar angivet i kursiv stil. 
2. Förslag till nytt reglemente för miljö- och byggnämnden. 
3. Miljö- och byggnämndens protokoll 081002 § 364. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 283, 2008-10-20. 
5. Kommunstyrelsens protokoll § 289, 2008-11-10. 
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 KS/2008:539  

 
§ 194 
Översyn av kommunstyrelsens reglemente  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet för ett nytt förslag på formulering av § 10 samt § 13.  
 
Bakgrund 
En översyn har gjorts av samtliga nämnders reglementen. Reglementenas utformning 
och innehåll skiljer sig mellan de olika nämnderna och översynen har bland annat syftat 
till att få nämndernas reglementen samstämmiga. Reglementena har även uppdaterats i 
de avseenden de blivit inaktuella.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta kommunstyrelsens förslag till nytt reglemente förutom § 10 sista stycket, § 11 
samt § 13 första stycket som ska ha kvar den gamla lydelsen, 
 
att kommunfullmäktiges beslut den 5 november 2007 § 194 därmed upphör att gälla.  
 
Beslutsunderlag 
1. Gällande reglemente för kommunstyrelsen, med förändringar i kursiv text. 
2. Förslag till nytt reglemente. 
3. Jämförelse mellan gällande samt förslag till nytt reglemente. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 244, 2008-09-22. 
5. Kommunstyrelsens protokoll § 249, 2008-10-06. 
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 KS/2008:168  

 
§ 195 
Nikotinläkemedelstaxa  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att för handläggning av anmälan enligt 3 § om handel med nikotinläkemedel (Lag 
2007:1455) tas en fast avgift med 350 kr, 
 
att för kommunens återkommande kontrollbesök i försäljning av nikotinläkemedel tas 
en fast avgift om 700 kr. För ytterligare kontroller debiteras en avgift om 700 kr/tim, 
 
att anta förslaget om taxor och tillämpning i sin helhet.  
 
Bakgrund 
Den 1 mars 2008 började en ny lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel 
att gälla. I anslutning till det började också förordningen (2008:30) om detaljhandel med 
nikotinläkemedel att praktiseras. Syftet med lagen är öka tillgängligheten till läkemed-
len och därigenom få fler rökare att använda dessa produkter i samband med rökavvänj-
ning. 
 
Tidigare har apoteket haft ensamrätt på detaljhandelsförsäljning. Det nya är att det idag 
är tillåtet för andra näringsidkare än Apoteket att sälja nikotinläkemedel, i lagen definie-
rad som godkända receptfria läkemedel vars enda aktiva substans är nikotin. Med de-
taljhandel avses i lagen försäljning och annat utlämnande i näringsverksamhet till den 
som är konsument. 
 
Lagstiftaren ställer alltså krav på den detaljhandlare som avser att bedriva detaljhandel 
med receptfria nikotinläkemedel. Tillsynen och kontrollen över lagens efterlevnad har 
fallit på Läkemedelsverket och Kommunerna. 
 
Kommunfullmäktige i Gällivare Kommun beslutade 2008-05-26 i § 56 att socialnämn-
den ansvarar för den kommunala kontrollen av detaljhandel med nikotinläkemedel, 
 
att socialnämnden upprättar förslag till taxa för kontroll av detaljhandel med nikotinlä-
kemedel 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ett antaget taxebeslut i kommunfullmäktig ger socialnämnden möjligheter till intäkter 
för sitt tilldelade kontrollansvar gällande detaljhandel med nikotinläkemedel. 
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Konsekvenser för barn och unga 
Ett tydligt ansvar gällande kontrollen av försäljningen av nikotinläkemedel säkrar 
ytterliggare upp detaljhandelns hantering av nikotinläkemedel för att inte barn eller 
unga riskerar komma till skada 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att för handläggning av anmälan enligt 3 § om handel med nikotinläkemedel (Lag 
2007:1455) tas en fast avgift med 350kr, 
 
att för kommunens återkommande kontrollbesök i försäljning av nikotinläkemedel tas 
en fast avgift om 700kr. För ytterligare kontroller debiteras en avgift om 700kr/tim, 
 
att anta förslaget om taxor och tillämpning i sin helhet.  
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges protokoll § 56, 2008-05-26.   
2. Detaljhandel med nikotinläkemedel, Vägledning till läkemedelsverkets föreskrifter 
(LVFS 2008:2) om detaljhandel med nikotinläkemedel; för verksamhetsutövare (version 
2, juni 2008). 
3. Socialnämndens protokoll § 160, 2008-10-16. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 290, 2008-11-10. 
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 KS/2008:333  

 
§ 196 
Färdtjänsttaxa  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att färdtjänsttaxan baseras på länstrafikens enkelbiljettpris + 75 % av enkelbiljettpriset 
samt följer länstrafikens årliga justeringar, 
 
att anta maxtaxa på 100 kronor för resor inom Gällivare kommuns gränser enligt tabell,  
 
att maxtaxan ej är tillämplig vid rabatterade resor för färdtjänstberättigade som är i be-
hov av arbetsresor eller studieresor. 
 
att anta reglerna om rabatterade resor för färdtjänstberättigade som är i behov av arbets-
resor eller studieresor. 
 
Bakgrund 
Varje kommun ansvarar, enl. FärdtjL § 3, för att färdtjänst av god kvalitet anordnas 
inom kommunen. Färdtjänst är en kompletterande transportform inom kommunen som 
efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder, som 
inte endast är kortvarigt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att 
resa med allmänna kommunikationsmedel. 
 
Fr o m  2008 har färdtjänstens beställningscentral flyttats över till Länstrafiken i Norr-
botten AB och följer de gemensamma färdtjänstregler som antagits av kommunförbun-
det och som redan tillämpas i 6 av länets kommuner. I de gemensamma reglerna ingår 
obegränsat antal resor i den egna kommunen och 50 km in i angränsande kommun samt 
24 enkelresor inom länet. 
 
I det samverkansavtal som tecknats mellan Gällivare kommun och länstrafiken innebär 
att färdtjänsttagarna skall betala egenavgift enligt länstrafikens taxa, som grundar sig på 
ordinarie enkelpris + 75 %. Egenavgiften justeras samtidigt som länstrafikens biljettpri-
ser. 
 
För den som gör många färdtjänstresor exempelvis arbetsresor eller studieresor kan 
kommunen efter särskild prövning erbjuda den färdtjänstberättigade rabatterade resor. 
Det rabatterade erbjudandet innebär att resenären köper 40 enkelresor och får 40 % ra-
batt på enkelbiljettpriset. 
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Med riksfärdtjänst avses resor mellan kommuner, där kommunen gett tillstånd att lämna 
ersättning för kostnader och lämnar ersättning för kostnader utöver normala resekostna-
der för personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett 
särskilt kostsamt sätt. Vid riksfärdtjänst gäller reglerna i lagen om riksfärdtjänst (SFS 
1997:735) samt tillhörande förordning om egenavgifter för resor med riksfärdtjänst 
(SFS 1993:1148). 
 
Förslag till egenavgift för färdtjänst inom Gällivare kommun upp till 
maxtaxa 100 kr 
 
Enligt Länstrafikens senaste justering upp till maxtaxa 100 kr. 
 
Avstånd  Biljettpris  Egenavgift1) 
km intervall  Länstrafiken  färdtjänst 
0-10  19         33 
11-20  29         51 
21-30  38         67 
31-40  49         86 
41-  60       100 Maxtaxa 
 
1)Länstrafikens enkelbiljettpris + 75 % 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att färdtjänsttaxan baseras på länstrafikens enkelbiljettpris + 75 % av enkelbiljettpriset 
samt följer länstrafikens årliga justeringar, 
 
att anta maxtaxa på 100 kronor för resor inom Gällivare kommuns gränser enligt tabell,  
 
att maxtaxan ej är tillämplig vid rabatterade resor för färdtjänstberättigade som är i be-
hov av arbetsresor eller studieresor. 
 
att anta reglerna om rabatterade resor för färdtjänstberättigade som är i behov av arbets-
resor eller studieresor. 
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Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens protokoll § 218, 2008-09-08. 
2. Socialnämndens protokoll § 153, 2008-10-16. 
3. Komplettering till taxor och avgifter Färdtjänsttaxa inom socialnämnden 2008. 
4. Färdtjänsttaxa utredning. 
5. Färdtjänsttaxa inom socialnämnden gällande fr.o.m. 2008-01-01. 
6. Kommunstyrelsens protokoll § 291, 2008-11-10. 
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 KS/2008:654  

 
§ 197 
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2009  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att annons om uppgift och tid för kommunfullmäktiges sammanträden under 2009 ska 
införas i Norrländska Socialdemokraten (NSD) och Norrbottens Kuriren,  
 
att kommunfullmäktiges kungörelse i sin helhet ska införas under kommunens rubrik 
Gellivare Nyheter, Kometen, samt på kommunens hemsida www.gellivare.se. 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagens 5 kap, § 10, ska kommunfullmäktige besluta om i vilka ortstid-
ningar kommunfullmäktiges annons ska införas. 
 
Förslag till beslut 
att annons om uppgift och tid för kommunfullmäktiges sammanträden under 2009 ska 
införas i Norrländska Socialdemokraten (NSD) och Norrbottens Kuriren,  
 
att kommunfullmäktiges kungörelse i sin helhet ska införas under kommunens rubrik 
Gellivare Nyheter, Kometen, samt på kommunens hemsida www.gellivare.se. 
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 KS/2008:234  

 
§ 198 
Motion av Sune Lantto (m) ang ny gång- och cykelväg utmed E10 Skaulo  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förslaget angående ny gång och cykelväg genom Skaulo översänds till Vägverket, 
 
att motionen därmed är besvarad. 
 
Bakgrund 
Motionären föreslår att kommunen tar initiativ till att en gång och cykelväg med belys-
ning iordningställs i Skaulo, delen ICA och söderut till Kyrkogården. 
Service och teknikförvaltningen har tidigare, i samband med den trafiksäkerhetsstudie 
av El 0 som Vägverket utförde år 2006/2007, framfört vikten av att separering av gång 
och cykeltrafiken genom Skaulo åtgärdas. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förslaget angående ny gång och cykelväg genom Skaulo översänds till Vägverket, 
 
att motionen därmed är besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Sune Lantto (m). 
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 82, 2008-05-26. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll § 155, 2008-09-23. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 284, 2008-10-20. 
5. Kommunstyrelsens protokoll § 292, 2008-11-10. 
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 KS/2008:203  

 
§ 199 
Motion av Birgitta Larsson (s) och Tommy Nyström (s) ang problem med skrotbilar 
på parkeringar i samhällena och i naturen  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att föreslå service och teknik nämnden att ansöka hos Länsstyrelsens om ett generellt 
tillstånd för flyttning av fordon i vissa fall enligt 16 § enligt förordningen ( 1982:198) 
eller att utöka den aktiva parkerings övervakningen till hela kommunen, 
 
att ge service och tekniknämnden i uppdrag att se över uppsamlingsplats där ”friska 
fordon kan förvaras, 
 
att föreslå service och tekniknämnden att utbilda 1-2 personer i lagen om flyttning av 
fordon i vissa fall, 
 
att ge service och tekniknämnden i uppdrag att ta förslag till riktlinjer för hantering av 
fordon som står uppställda under en längre tid i enlighet med lagen om flyttning av for-
don i vissa fall, 
 
att motionen därmed är besvarad. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Sune Lantto (m), Per-Åke Liljegren (m), Ingrid 
Josefsson (m), Fredrik Nilsson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Lars Alrikssons förslag. 
 
Bakgrund 
Birgitta Larsson (s) och Tommy Nyström (s) har 28 mars 2008 inkommit med en mo-
tion ang. problem med ”skrotbilar” stående på parkeringar i samhällena och i naturen. 
 
Motionärerna skriver att det idag står många bilar långtidsparkerade på gator i tätorten 
och på parkeringsplaster. Många av dessa kan var bilar som idag används lite vintertid, 
och står parkerade och insnöade med fastighetsägarens tillstånd. Det som är däremot 
viktigt att utreda om det finns bilar som är avställda sk. skrotbilar stående på gator och 
parkeringsplatser. Dessa avställda bilar medverkar till att samhället ser förfallet och 
ovårdat ut. Skrotbilar är ett hinder för snöröjning, renhållning och är dessutom ett hin-
der. 
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Med hänvisning till dessa motiv föreslår undertecknade motionärer. 
 
att service och teknikförvaltningen utreder om det står bilar som inte varit i bruk under 
en längre tid. 
 
att se över uppsamlingsplats, där skrotbilar kan förvaras. 
 
att Gällivare kommun samlar ihop skrotbilar och transporterar bort dessa. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utbildningsinsatser samt resor vid utbildningstillfället beräknas till ca 20 000. 
Hämtning av fordonsvrak inom tätorterna beräknas till ca 500/fordon. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga negativa konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att föreslå service och teknik nämnden att ansöka hos Länsstyrelsens om ett generellt 
tillstånd för flyttning av fordon i vissa fall enligt 16 § enligt förordningen ( 1982:198) 
eller att utöka den aktiva parkerings övervakningen till hela kommunen, 
 
att ge service och tekniknämnden i uppdrag att se över uppsamlingsplats där ”friska 
fordon kan förvaras, 
 
att föreslå service och tekniknämnden att utbilda 1-2 personer i lagen om flyttning av 
fordon i vissa fall, 
 
att ge service och tekniknämnden i uppdrag att ta förslag till riktlinjer för hantering av 
fordon som står uppställda under en längre tid i enlighet med lagen om flyttning av for-
don i vissa fall, 
 
att motionen därmed är besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Birgitta Larsson (s) och Tommy Nyström (s). 
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 85, 2008-05-26. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll § 130, 2008-08-18. 
4. Fordonsanmälan vägverket. 
5. Miljö- och byggkontoret 2008-10-02. 
6. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-10-03. 
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7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 285, 2008-10-20. 
8. Kommunstyrelsens protokoll § 293, 2008-11-10. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Lars Alriksson (m) yrkar att service- och tekniknämndens skrivelse får utgöra svar på 
motionen samt att motionen därmed är besvarad.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 
med Birgitta Larssons förslag.                                                                   
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 KS/2008:90  

 
§ 200 
Motion av Margareta Henricsson (ns), Lena Nordgren (ns) och Bernt Nordgren (ns) 
ang införande av diskussionsforum på kommunens hemsida  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen med hänvisning till partiernas egna hemsidor. 
 
Jeanette Wäppling (v), Karl-Erik Taivalsaari (v), Iris Dimitri (v) Sven-Erik Nilsson (v), 
Tycho Lehto (v) och Erland Söderberg (v) deltar ej i beslut. 
 
Reservation 
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 2. 
 
Bakgrund 
Motion har inlämnats av Margareta Henricsson (ns), Lena Nordgren (ns) och Bernt 
Nordgren (ns) angående införande av diskussionsforum på kommunens hemsida. Mo-
tionärerna vill införa diskussionsforum för att höra medborgarnas åsikter. 
 
Förslag till beslut; 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till partiernas egna hemsidor. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Margareta Henricsson (ns), Lena Nordgren (ns) och Bernt Nordgren (ns). 
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 15, 2008-02-04. 
3. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2008-10-09. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 286, 2008-10-20. 
5. Kommunstyrelsens protokoll § 294, 2008-11-10. 
 
Yrkande 1 
Margareta Henricsson (ns) yrkar att ärendet skall återremitteras för ytterligare beredning 
för att inhämta synpunkter och andra idéer ex vis som i Karlskrona. 
 
Propositionsordning 1 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens 
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.  
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Votering 
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp: 
 
Den som yrkar att ärendet ska avgöras idag röstar Ja. 
Den som yrkar att ärendet ska återremitteras röstar Nej. 
 
Efter företaget upprop finner ordförande att 27 Ja-röster, 11 Nej-röster och 3 frånvaran-
de har avgetts. Ordförande finner därmed att kommunfullmäktige har beslutat att ären-
det ska avgöras idag. 
 
Yrkande 2 
Margareta Henricsson (ns) yrkar bifall till motionen.  
 
Fredrik Nilsson (m) yrkar med instämmande av Weine Backman (s) bifall till kommun-
styrelsens förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 2  
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag mot Fredrik Nilssons m.fl. förslag till 
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat 
i enlighet med Fredrik Nilssons förslag. 
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 KS/2008:89  

 
§ 201 
Motion av Margareta Pohjanen (s) och Gunnel Eriksson (s) ang webb-kameror på 
Dundret och i Nikkaluokta  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att en kommunal webb-kamera-utrustning ej placeras i Nikkaluokta på grund av prak-
tiska och ekonomiska skäl, 
 
att Gällivare kommun/IT-avdelningen tecknar ett avtal med Dundret Björnfällan AB 
avseende placering av webb-kamera på fastigheten toppstugan till en kostnad av 2000:-
/år inklusive strömförbrukning. 
 
att IT-enheten tilldelas uppdraget att ombesörja inköp av utrustning och installation till 
en kostnad av ca 40.000:- samt sköta drift och underhåll av utrustningen,  
 
att samtliga kostnader föreslås belasta konto för IT-satsningar; 15401 2203. 
 
Fredric Olofsson (skp) och Gun Isaxon (skp) deltar ej i beslut. 
 
Bakgrund 
Motion har inlämnats av Margareta Pohjanen (s) och Gunnel Eriksson (s) angående 
webbkameror på Dundret och i Nikkaluokta. Motionärerna vill att webbkameror place-
ras på Dundret och I Nikkaluokta för att sprida kännedom om Lapplands fjälltrakter.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att en kommunal webb-kamera-utrustning ej placeras i Nikkaluokta på grund av prak-
tiska och ekonomiska skäl, 
 
att Gällivare kommun/IT-avdelningen tecknar ett avtal med Dundret Björnfällan AB 
avseende placering av webb-kamera på fastigheten toppstugan till en kostnad av 2000:-
/år inklusive strömförbrukning. 
 
att IT-enheten tilldelas uppdraget att ombesörja inköp av utrustning och installation till 
en kostnad av ca 40.000:- samt sköta drift och underhåll av utrustningen,  
 
att samtliga kostnader föreslås belasta konto för IT-satsningar; 15401 2203. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  43 (48) 
 
 2008-12-01 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Margareta Pohjanen (s) och Gunnel Eriksson (s). 
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 17, 2008-02-04. 
3. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2008-10-09. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 287, 2008-10-20. 
5. Kommunstyrelsens protokoll § 295, 2008-11-10. 
 
Yrkande 
Gunnel Eriksson (s) yrkar med instämmande av Weine Backman (s) bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp) avslag till 
motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Gunnel Erikssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till 
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat 
i enlighet med Gunnel Erikssons m.fl. förslag. 
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 KS/2008:479  

 
§ 202 
Motion av Yvonne Bergmark Bröske (fp) angående Tobaksfri miljö för barn och 
ungdom  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att konstatera att arbete för en rökfri miljö för barn och ungdom pågår, 
 
att motionen därmed är besvarad. 
 
Reservation 
Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt för-
slag. 
 
Bakgrund 
Motion har inlämnats av Yvonne Bergmark Bröske (fp) angående Tobaksfri miljö för 
barnt och undom. Motionären vill bl.a. att Gällivare kommun eftersträvar en helt drogfri 
skola. 
 
Kommunstyrelsen beslutade återremittera ärendet den 1 september 2008 § 166. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Syftet är att förbättra miljön för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att konstatera att arbete för en rökfri miljö för barn och ungdom pågår, 
 
att motionen därmed är besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Yvonne Bergmark Bröske (fp) ang Tobaksfri miljö för barn och ungdom. 
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 116, 2006-10-02. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 228, 2008-08-18. 
4. Kommunstyrelsens protokoll § 166, 2008-09-01. 
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5. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 148, 2008-10-07. 
6. Barn-, utbildning- och kulturförvaltningens skrivelse. 
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 288, 2008-10-20. 
8. Kommunstyrelsens protokoll § 296, 2008-11-10. 
 
Yrkande 1 
Yvonne Bergmark Bröske (fp) yrkar att ärendet skall återremitteras. 
 
Propositionsordning 1 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens 
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 
beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.  
 
Yrkande 2 
Fredric Olofsson (skp) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) bifall till kom-
munstyrelsens förslag till beslut.  
 
Yvonne Bergmark Bröske (fp) yrkar bifall till motionen.  
 
Propositionsordning 2 
Ordförande ställer Fredric Olofssons m.fl. förslag mot Yvonne Bergmark Bröske förslag 
till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har be-
slutat i enlighet med Fredric Olofssons m.fl. förslag. 
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 KS/2008:628  

 
§ 203 
Avsägelse av uppdrag som ordinarie ledamot i TOP bostäder AB - Anna-Karin 

Heneskär  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Anna-Karin Heneskär (s) begärt entledigande från uppdrag som ordinarie 
ledamot i TOP bostäder AB 
 
Bakgrund 
Anna-Karin Heneskär (s) har begärt entledigande från uppdrag som ordinarie ledamot i 
TOP bostäder AB. Valärendet upptas till behandling. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Anna-Karin Heneskär. 
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 KS/2008:691  

 
§ 204 
Motion av Iris Dimitri (v) och Tycko Lehto (v) - Flytta Kåkstan till Koskullskulle  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning. 
 
Bakgrund 
Iris Dimitri (v) och Tycko Lehto (v) har inlämnat en motion angående flytt av kåkstan 
till Koskullskulle där de föreslår kommunfullmäktige: 
 
att Gällivare kommuns utvecklingsenhet får i uppdrag att utreda hur man bäst samord-
nar Kåkstan med Gruvmuseet och gruvturerna i enlighet med intentionerna med motio-
nen,  
 
att detta sker i samråd med LKAB och turistnäringen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Iris Dimitri (v) och Tycko Lehto (v). 
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 KS/2008:652  

 
§ 205 
Motion av Berne Sehlberg (s) - Utredning av upprustning av vägen mellan Nilivaa-
ra och Skaulo  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunfullmäktiges presidium för beredning. 
 
Bakgrund 
Berne Sehlberg (s) har inlämnat en motion angående utredning av upprustning av vägen 
mellan Nilivaara och Skaulo där kommunfullmäktige föreslås: 
 
att utreda om en upprustning av vägen mellan Nilivaara och Skaulo. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Berne Sehlberg (s). 
 
  
 



Reservation!
Till kommunfullmäktige beslut 08 12 01

flyttning Ullatti skola.

Gällivare 08 12 04

it

Bror Wennström k.f.ledamot.

Dnr

SKP. Sveriges kommunistiska parti vill med denna skriftliga reservation, motsätta sig
kommunfullmäktige majoritets beslut att flytta skollokalerna från Ullatti till Gällivare
"Mariaskolan".

GÄLLIVARE

2003-12- 04

Skp anser för det första att det finns åtskillig mängd av tomma kommunala lokaler i tätorten, varför
man inte behöver att i första hand göra anspråk på lokalerna i landsbygden.

För det andra anser SKP att det politiskt uttalade löftena från kommunens makthavande politiker
klingar ihåligt när man talar om en "LEVANDE LANDSBYGD",samtidigt som man försämrar
förutsättningarna att leva på landsbygden. Dom politiska kommunala makthavarna inledde med att
avveckla äldre boendena, fortsatte med att aveckla skolorna, för att fortsätta med att undergräva
kundunderlaget för landsbygdens daglig varuaffårer, som därmed tvingades till nedläggningar.

Nu har turen i avvecklingen av landsbygden kommit till att dom lokaler med något så när modern
god kvalite, blir föremål för flyttning till tätorten. Sammantaget innebär det att smärtgränsen börjar
tangeras om det överhuvudtaget finns förutsättningar för att LEVA i Gällivare landsbygd. Men det
kanske mest troligt är avsikten med kommunens politiska makthavares LEVANDE LANDSBYGD
är att ta DÖD" på landsbygden.



Norrbottens

Sjukvårdsparti
Gällivare

RESERVATION

Bilaga till kf:s protokoll 08-12-01

Motion av Margareta Henricsson (ns), Lena Nordgren (ns) och Bernt Nordgren (ns) angående införande
av diskussionsforum på kommunens hemsida.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 december 2008 avslog kommunfullmäktige rubricerade motion
med hänvisning till partiernas egna hemsidor. Alltså avslogs motionen utan att ha fått en seriös beredning.

Motionärerna vill införa ett diskussionsforum på Gällivare kommuns hemsida www. ellivare.se. Av motionen
framgår att motionärerna vill höra medborgarnas åsikter. Det är viktigt med en tvåvägskommunikation och det
ska vara enkelt att framföra iMer och synpunkter bl.a. på hur samhället kan utvecklas osv. Kommunmed-
borgarna kan lätt komma till tals genom ett forum på Internet. Vår uppfattning är att ett diskussionsforum på
hemsidan kan få medborgarna att känna engagemang och delaktighet och för kommunen är det en väg att
stärka demokratin och medinflytandet.

Utvecklingsenheten som berett ärendet gör bedömningen att ett diskussionsforum av det slag som föreslås i
motionen är politiskt betingad och därmed svår för någon kommunal verksamhet att administrera på ett
objektivt sätt och föreslår att motionen avslås med denna motivering.

Undertecknad yrkade i första hand på att motionen skulle återremitteras till utvecklingsenheten för ytterligare
beredning, bl.a. för att inhämta synpunkter/erfarenheter från andra kommuner som har diskussionsforum och
som exempel nämns Karlskrona. 1 andra hand yrkade undertecknad bifall till i motionen väckt förslag.

Med röstsiffrorna 27-11 och 3 ledamöter som var frånvarande vid röstningstillfället avslogs återremissyrkandet
och därefter avslogs motionen på ett mycket bristfälligt beslutsunderlag.

Undertecknad reserverar sig således mot kommunfullmäktiges beslut att avslå motionen utan att ha fått en
seriös beredning.

Hur klarar andra kommuner av att ha ett diskussionsforum som sköts via sina informationsenheter? Jag är
alldeles övertygad om att även Gällivare kommun hade klarat av uppgiften att upprätta ett fungerande
regelverk för detta forum. Var finns viljan att stärka demokratin och medinflytandet? Jag bara undrar.

Gällivare den 10 december 2008.

s  et1  ue
Margaret4 Henricsson
Gruppledare för Norrbottens Sjukvårdsparti
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N  = Närvarande

F = Frånvarande

T = Tjänstgörande

A = Avstår röst

Ledamöter

Eriksson, Stig V  N X X

Wäp ling, Jeanette V  N X X

Taivalsaari, Karl-Erik V  N X X

Dimitri, Iris, V  N X X

Lehtipalo, Henrik V  N X X

Apelqvist, Kathinka t o m § 199, kl 17.15 V  N X

Nilsson, Sven-Erik V  N X X

Lehtipalo, Ann-Christin V  N X X

Lehto Tycko Justerare V  N X X

Henricsson, Margareta NS  N X X

Nordgren, Bernt NS  N X X

Nordgren, Lena NS F

Wennström, Bror t o m § 181, kl 14:15 SKP  N X

Olofsson, Fredrik SKP  N X X

Johansson, Alf SD F

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum
2008-12-01

Omröstningar

178 200

2
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'a ne .  'a ne .  'a ne  .  a ne



GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N  = Närvarande A = Avstår röst
F = Frånvarande

T = Tjänstgörande

Ersättare

Nilsson, Fredrik, *fr o m § 190, kl 16:40 M T* X

Sundqvist, Stefan M F

lberg, Anna-Karin M F

Eriksson, Per S T X X

Zetterqvist, Marita S T X X

Karlsson, Tommy S F

Mosesson, Agneta S F

Öqvist, Frank S T X X

Hjortfors, Lis-Mari S F

Nilsson, Mikael S F

Israelsson, Lena t o m § 187, kl 16.00 S T

Lass, Bernd *fr o m § 188, kl 16.20 S T* X

Andrieu, Serge S F

Petersson, Gunilla FP F

Karlberg, Benny FP F

Abrahamsson, Ingela V F

Brandebo, Botolf, , V F

Singström, Lisette V F

Söderberg, Erland, *fr o m § 200, kl 17.15 V T*

Haara1a, Ove V N

Anna Henricsson *fr o m § 196, kl 17.00 NS T*

Krigsman, Tommy t o m § 195, kl 17.00 NS T X

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum
2008-12-01

Omröstningar

178 200

3
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE

N  = Närvarande

F = Frånvarande

T = Tjänstgörande

Ersättare

Isaxon, Gun *fr o m § 182, kl 14.15

Hansson, Sten

A = Avstår röst

SKP T*

SKP F

SAMMANTRÄDESLISTA
Datum
2008-12-01

Omröstningar

178 200

OMRÖSTNINGSRESULTAT: 38 2 27 11
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