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 KS/2008:21  
 
§ 298 
Information  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
 
Delgivningar 
Se bilaga 1, redovisas i mapp (flik 1) vid dagens sammanträde.  
 
Anmälningar 
Se bilaga 2, redovisas i mapp (flik 2) vid dagens sammanträde. 
 
Kurser och konferenser 
1. Kommunal juridik för tjänstemän och förtroendevalda.  

Datum: 2009-01-23 
Plats: Stockholm 
Avgift: 2375 kr exkl. moms.  
 

2. Juridiska aspekter på krishantering.  
Datum: 2009-01-28 
Plats: Stockholm 
Avgift: 2375 kr exkl. moms.  

 
3. Juridiska aspekter på krishantering.  

Datum: 2009-02-09 
Plats: Stockholm 
Avgift: 2375 kr exkl. moms.  

 
4. Seminarium om konkurrensutsättning och ökad marknadsanvändning 

Datum: 2009-01-20—2009-01-21 
Plats: Stockholm 
Avgift: 5950 kr exkl. moms.  
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 KS/2008:3  

 
§ 299 
Budgetuppföljning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Torbjörn Nilsson, tf förvaltningschef för barn- utbildning och kulturförvaltningen redo-
visar barn-, utbildning- och kulturnämndens budget fram till november 2008.  
 
Marianne Jonsson, socialchef, informerar kort om socialnämndens budget fram till no-
vember 2008.   
 
Inga-Maj Backman, förvaltningschef service och teknikförvaltningen, informerar priori-
teringar för kommande investeringar samt budget fram till november 2008. 
 
Göran Sandström, ekonomichef, redovisar budgetuppföljning fram till november 2008 
för kommunkoncernen.  
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 KS/2008:64  

 
§ 300 
Information från de kommunala råden  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp informa-
tion från de av kommunstyrelsens ledamöter som finns som representanter i något av de 
kommunala råd som finns i Gällivare.  
 
Wania Lindberg (s) informerar angående kommunala handikapprådet.  
 
Jeanette Wäppling (v) informerar angående ungdomsrådet.  
 
Börje Johansson (s) informerar angående kommunala pensionärsrådet. 
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 KS/2008:597  

 
§ 301 
Makulering av beslut om försäljning av bostadstomt på Apelbacka  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att försäljningen av Sparken 10 makuleras och inbetald köpesumma om 142 000 kronor 
återbetalas till sökanden. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i beslut 2008-02-11 § 11 beslutat att försälja fastigheten Sparken 
10 belägen på Apelbacka till Ronny Ärlebrand och Camilla Martinsson för en köpeskil-
ling av 142 000 kronor. Därefter har kommunstyrelsen 2008-06-02 § 124 på köparnas 
begäran beslutat att försäljning av Sparken 10 skall ske till Ronny Ärlebrand. Köpeskil-
lingen har inbetalts till kommunen 2008-05-07. Köpekontraktet har sökanden däremot 
inte undertecknat. 
 
Ronny Ärlebrand har i skrivelse 2008-10-10 anhållit om att kommunen köper tillbaka 
tomten pga ändrade förhållanden. Som orsak anges bl.a. att han inte får ta infart var han 
vill och att han är tvungen att bygga ett suterränghus.  
 
Gällande detaljplan för området styr var infart skall tas till fastigheten däremot är det 
inte tvunget att bygga suterränghus. Ev. kan markens beskaffenhet vara sådan att det 
lämpar sig bäst med suterränghus. Köparen blir inte automatiskt informerad om detalj-
planen vid köpet. Detta ligger i köparens intresse att kolla upp.  
 
I kommunens tomtkö finns f.n. 61 anmälda. Av dessa har inte alla fått erbjudande om 
köp av tomt på Apelbacka. F.n. finns 3 tomter som inte försålts och som skall erbjudas 
till försäljning till dem som ännu inte fått erbjudande. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen förvärvar fastigheten till det pris som sökanden har inbetalt till kommunen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En makulering av försäljningen påverkar inte barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att försäljningen av Sparken 10 makuleras och inbetald köpesumma om 142 000 kronor 
återbetalas till sökanden. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens protokoll § 11, 2008-02-11. 
2. Kommunstyrelsens protokoll § 124, 2008-06-02. 
3. Skrivelse från Ronny Ärlebrand, 2008-10-10. 
4. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-10-22. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 295, 2008-11-24. 
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 KS/2008:398  

 
§ 302 
Rapport enligt bolagsordningen för 2008, TOP bostäder.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 
 
Bakgrund 
TOP bostäder AB har inkommit med rapport enligt bolagsordningen. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Rapport enligt bolagsordningen för juli-september 2008, TOP bostäder AB. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 297, 2008-11-24. 
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 KS/2008:648  

 
§ 303 
Överläggningar med kommunens revisorer  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde hålls överläggning med revisorerna angående styrning, upp-
följning och kontroll av kommunstyrelsens verksamhet.  
 
Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är nämndernas och styrelsernas 
ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och säker verksamhet genom 
aktiva beslut. En viktig del av revisorernas årliga granskning är att pröva hur nämnden 
fullgör sitt uppdrag från fullmäktige. För 2008 års verksamhet har revisionen beslutat att 
genomföra den årliga ansvarsutövningen med inriktning på: 
• personal- och kompetensförsörjning 
• nämndernas måluppföljning 
• ekonomi 
• uppföljning av tidigare granskningar. 
 
Revisorerna har skickat ut material med frågeställningar som framförs vid sammanträ-
det och besvaras av nämndens ordförande, ledamöter och förvaltningens chef. 
 
Revisorerna, Sören Engelmark och Hans Forsström, medverkar från kl. 13.00-14.00. 
 
Beslutsunderlag 
1. Diskussionsunderlag från revisorerna, 2008-09-29. 
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 KS/2008:611  

 
§ 304 
Förstudie av projekt Skatepark  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att upprättat yttrande utgör svar i ärendet, se bilaga 1. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) reserverar sig till förmån för eget lagt förslag.  
 
Bakgrund 
Frågan om en skatepark för Gällivares ungdomar har berörts flera gånger de senaste 
åren vid Ungdomsrådets möten. Ungdomar har därtill, enligt Ungdomsrådets kontaktpo-
litiker Birgitta Larsson och Jeanette Wäppling, flertalet gånger besökt enskilda politiker 
med önskemål om en skatepark. Vid KS sammanträde den 1:a september 2008 fick kon-
taktpolitikerna i uppdrag att ta med frågan sig om en skatepark till Ungdomsrådet. Efter 
förslag från kontaktpolitiker beslutade Ungdomsrådet den 23:e september 2008 att ge en 
av ungdomskonsulenterna i uppdrag att sammankalla skateintresserade ungdomar till ett 
möte och sammanställa ungdomarnas önskemål, analysera konsekvenser av dessa och 
därefter komma med förslag på beslut till KS i frågan. Kontaktpolitikerna har i uppdra-
get begränsat skateparken till att vara placerad utomhus och vara flyttbar (mobil).  
 
Ungdomskonsulenten har arbetat med förstudien enligt en arbetsordning som Ungdoms-
rådet och Ungdomsrådets kontaktpolitiker godkänt. Förstudien innefattar bl.a. ett möte 
med 14 aktiva skateungdomar. Arbetsordningen finns i Bilaga 1. De frågor som diskute-
rades vid mötet finns i Bilaga 2.  
 
Vid mötet framkom det tydligt att ungdomarna ogillar kontaktpolitikernas förslag att 
skapa en utomhusskatepark som ska vara flyttbar. Istället kom ungdomarna med förslag 
på tänkbara alternativ; som t.ex. en inomhusskatehall och möjligtvis en betongpark ut-
omhus med fasta betongramper. Minnesanteckningar från mötet med skateungdomarna 
finns i Bilaga 3.  
 
Ungdomskonsulenten ser problem med att Ungdomsrådets kontaktpolitiker begränsat 
skateparken till att vara utomhus och flyttbar när de aktiva ungdomarna uppenbarligen 
inte vill ha en sådan park. Mot bakgrund av detta föreslås Kommunstyrelsen att komma 
med nya utredningsdirektiv som bättre överensstämmer med de i sporten aktiva ungdo-
marnas önskemål.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2008-11-24 § 298 att lämna ärendet öppet 
till kommunstyrelsens sammanträde 2008-12-08. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En fortsatt förstudie av en framtida skatepark uppskattas inte orsaka några direkta eko-
nomiska konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ungdomar är en viktig referensgrupp i en förstudie av en framtida skatepark och deras 
åsikter bör beaktas. Ungdomskonsulent föreslår därför att såväl Ungdomsrådet och akti-
va skateungdomar rådfrågas i ärendet.  
 
Förslag till beslut 
att kommunstyrelsen utformar ett nytt utredningsdirektiv kring en framtida skatepark 
som bättre överensstämmer med de aktiva skateungdomarnas egna önskemål 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-10-30. 
2. Metod och begränsningar. 
3. Diskussionsfrågor vid möte med skateungdomar. 
4. Minnesanteckningar förda efter möte med skateungdomar, 2008-10-20. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 298, 2008-11-24. 
 
Yrkande  
Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet med Jeanette Wäppling (v) att upprättat yttrande 
utgör svar i ärendet.  
 
Lars Alriksson yrkar att kommunstyrelsen utformar ett nytt utredningsdirektiv kring en 
framtida skatepark som bättre överensstämmer med de aktiva skateungdomarnas egna 
önskemål 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet 
med Birgitta Larssons m.fl. förslag. 
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 KS/2008:618  

 
§ 305 
Erbjudande om köp av Banverkets kontor i Gällivare  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 janu-
ari 2009 för komplettering med förslag till avtal. 
 
Bakgrund 
Staten genom Banverket avser sälja kontoret i Gällivare belägen på fastigheten Järnvä-
gen 100:1. Med hänvisning till förordning (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta 
egendom har Banverket i skrivelse 2008-06-18 önskat besked huruvida kommunen har 
intresse av att förvärva egendomen. 
 
Kommunen har i skrivelse 2008-07-01 meddelat att Gällivare kommun har intresse av 
att förvärva egendomen dock lämnas definitivt besked när kommunen erhållit besked 
om köpeskillingen storlek. 
 
Banverket har därefter i skrivelse 2008-10-21 erbjudit kommunen att förvärva fastighe-
ten till ett marknadsvärde av 2,0 miljoner kronor. Marknadsvärdet är bestämt utifrån en 
värdering utförd av NAI Svefa. Byggnaden har en areal av 440 kvm och en tomt om ca 
3.400 kvm avses avstyckas. 
 
Fastigheten är i gällande FÖP betecknad som område C = Centrum. F.n. pågår ett arbete 
med att ta fram ett program för ett område efter Norska vägen. Syftet med programmet 
är att pröva förutsättningarna för områdets utveckling till ett evenemangs-
/arenacentrum. Ovanstående fastighet ingår i området.   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2008-11-24 § 299 att lämna ärendet öppet 
till kommunstyrelsens sammanträde 2008-12-08. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Av anslaget inom verksamhet 941 ”Utvecklingsmedel ” återstår, efter tidigare beslut 
och förslag till beslut, f n 1 052 000 kr. 
 
Av anslaget inom verksamhet 948 ”Ks reserv för omställningskostnader återstår, efter 
tidigare beslut och förslag till beslut, f n 1 873 000 kr. 
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Förslag till beslut 
att anta erbjudandet om köp av Banverkets kontor inklusive avstyckad tomt om ca 3 400 
m2 ur fastigheten Järnvägen 100:1 i Gällivare för en köpeskilling om 2 000 000 kr, 
 
att till finansiering av köpet omdisponera 1 052 000 kr från verksamhet 941 ”Utveck-
lingsmedel” och 948 888 kr från verksamhet 948 ”KS reserv för omställningskostna-
der”, i 2008 års budget, till projektkonto 20113 ansvar 80, 230 000 kr för mark samt 
projektkonto 21501 ansvar 80, 1 770 000 kr för byggnad.  
 
Beslutsunderlag 
1. Banverket skrivelse samt värdeutlåtande. 
2. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-11-06. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 299, 2008-11-24. 
 
Yrkanden 
Birgitta Larsson (s) yrkar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde den 19 januari 2009 för komplettering med förslag till avtal. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens 
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat att ärendet skall återremitteras. 
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 KS/2008:650  

 
§ 306 
Detaljbudget för kommunstyrelsen 2009  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta upprättad detaljbudget för kommunstyrelsen år 2009, se bilaga 2. 
 
Protokollsanteckning 
Lars Alriksson (m) inlämnar skriftlig protokollsanteckning, se bilaga 3. 
 
Bakgrund 
Ärende föreligger om detaljbudget för kommunstyrelsen år 2009. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2008-11-24 § 301 att lämna ärendet öppet 
till kommunstyrelsens sammanträde 2008-12-08. 
 
Beslutsunderlag 
1. Driftbudget 2009. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 301, 2008-11-24. 
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 KS/2008:651  

 
§ 307 
Nämndsplan för kommunstyrelsen 2009  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta upprättad nämndsplan för kommunstyrelsen år 2009. 
 
Bakgrund 
Förslag till nämndsplan för kommunstyrelsen år 2009 har upprättats.  
 
Beslutsunderlag 
1. Nämndsplan för kommunstyrelsen 2009. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 302, 2008-11-24. 
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 KS/2008:615  

 
§ 308 
Mottagande av asylsökande barn  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att arbetet med att fullfölja åtagandet i gällande avtal, om att ta emot fem asylsökande 
barn, fortsätter,  
 
att inte idag ingå något nytt avtal om att ta emot ytterligare asylsökande barn,  
 
att en uppföljning till socialnämnden angående aktuellt avtal om mottagande görs innan 
sommaren 2009. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har i december 2007 skrivit ett avtal med migrationsverket om att ta 
emot fem ensamkommande asylsökande barn. Avtalet är ett engångsåtagande och löper 
t.o.m. den 13 december 2008. Planeringen i Gällivare har varit och är att placera dessa 
fem barn i familjehem. En person är anställd 50 % för att arbeta med den handläggning 
som följer av att ta emot ensamkommande barn. Ett löpande rekryteringsarbete har på-
gått för att få intresserade familjehem till de fem barn som blir aktuella. Detta rekryte-
ringsarbete har inte gett de resultat som man önskat vilket innebär att kommunen i dags-
läget inte har familjehem för att ta emot fem barn. I dagsläget finns tre platser i två fa-
miljehem.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att arbetet med att fullfölja åtagandet i gällande avtal, om att ta emot fem asylsökande 
barn, fortsätter,  
 
att inte ingå något nytt avtal om att ta emot ytterligare asylsökande barn,  
 
att en uppföljning till socialnämnden angående aktuellt avtal om mottagande görs innan 
sommaren 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Socialnämndens protokoll § 161, 2008-10-16. 
2. Socialförvaltningens skrivelse, 2008-09-17. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 303, 2008-11-24. 
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Yrkande 
Kent Tina (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Margareta Henricsson 
(ns) att arbetet med att fullfölja åtagandet i gällande avtal, om att ta emot fem asylsö-
kande barn, fortsätter,  
 
att inte idag ingå något nytt avtal om att ta emot ytterligare asylsökande barn,  
 
att en uppföljning till socialnämnden angående aktuellt avtal om mottagande görs innan 
sommaren 2009. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Kent Tinas m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner 
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Kent Tinas m.fl. förslag. 
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 KS/2008:111  

 
§ 309 
Revidering av kommunens datapolicy gällande allt användande av datorer  
och Internet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förslaget på ny policy för användning av Internet ska skickas på remiss till samtliga 
nämnder, centrala IT-gruppen, samt ungdomsrådet. 
 
Bakgrund 
Den 2 april 2007 beslutade kommunfullmäktige (2007:87 § 88) att ge IT-enheten i upp-
drag att presentera en åtgärdsplan avseende ett filter som förhindrar surfning på webb-
platser med pornografiskt innehåll. Åtgärdsplanen inklusive kostnader skulle upptas till 
budgetberedningen år 2008. I samma beslut fick Nämnd- och utredningsenheten i upp-
drag att omformulera kommunens datapolicy, att gälla för hela kommunen och allt an-
vändande av datorer och Internet. Beslutet föregicks av en motion angående sexbilder 
och sexsajter (KS/2006:392). 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser specifika för denna målgrupp. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att förslaget på ny policy för användning av Internet ska skickas på remiss till samtliga 
nämnder, centrala IT-gruppen, samt ungdomsrådet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges protokoll § 88, 2007-04-02. 
2. Förslag på övergripande Internetpolicy. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 305, 2008-11-24. 
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 KS/2007:430  

 
§ 310 
Löneutbildning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att personalenheten får i uppdrag att beställa en utbildning i lön och lönesättning utifrån 
förslaget som presenteras, 
 
att anvisa beloppet 140 000 kronor till ansvar 15301, verksamhet 842, aktivitet 232, 
anslaget finansieras ur verksamhet 943 personal - utveckling/avveckling, ansvar 80 i 
2009 års budget, 
 
att utbildningen genomförs under vecka 14, 30 mars-3 april 2009. 
 
Bakgrund 
Ett led i Gällivare kommuns chefs- och ledarutveckling är att säkerställa goda kunska-
per i lön och lönesättning. Ett förslag till löneutbildning har tagits fram för genomföran-
de under våren 2009. Målgruppen är kommunstyrelsens personalutskott, chefer och ar-
betsledare på alla nivåer i organisationen samt fackliga förtroendevalda. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenser som kommunstyrelsens personalutskott har att ta ställning 
till är en utbildningskostnad på 140 000. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Kommunstyrelsens personalutskott har inga konsekvenser att ta ställning till i ärendet. 
 
Förslag till beslut 
att personalenheten får i uppdrag att beställa en utbildning i lön och lönesättning utifrån 
förslaget som presenteras, 
 
att anvisa beloppet 140 000 kronor till ansvar 15301, verksamhet 842, aktivitet 232, 
anslaget finansieras ur verksamhet 943 personal - utveckling/avveckling, ansvar 80 i 
2009 års budget, 
 
att utbildningen genomförs under vecka 14, 30 mars-3 april 2009. 
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Beslutsunderlag 
1. Personalenhetens skrivelse. 
2. Förslag på löneutbildning och program. 
3. Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll § 27, 2008-11-17. 
4. Personalenhetens skrivelse, 2008-11-27. 
5. Program, lönestrategisk plattform och löneutbildning. 
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 KS/2008:612  

 
§ 311 
Svar på revisionens granskning av delårsrapport per 2008-08-31  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att upprättat yttrande utgör svar i ärendet, se bilaga 4, 
 
att beslutet delges kommunfullmäktige.  
 
Bakgrund 
Revisorerna har granskat delårsrapport per 2008-08-31 och i deras granskningsrapport 
lämnar de synpunkter på utvecklingsområden. I granskningsrapporten efterfrågas kom-
munstyrelsens svar angående vilka åtgärder som kommunstyrelsens avser vidta inom 
dessa områden.  
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunledningskontorets skrivelse. 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  23 (47) 
 
 2008-12-08 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2008:673  

 
§ 312 
Val av ägarombud, ägarombudsersättare samt suppleant till Föreningen Modellskog 
Leipipir  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Börje Johansson (s) som ersättare i Föreningen Modellskog Leipipir, 
 
att som ordinarie ägarombud i Föreningen Modellskog Leipipir utse  
Maria Åhlén (s), 
 
att som ägarombudsersättare i Föreningen Modellskog Leipipir utse  
Wania Lindberg (s). 
 
Bakgrund 
Ärende om val av ägarombud, ägarombudsersättare samt suppleant till Föreningen Mo-
dellskog Leipipir upptas till behandling.  
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 KS/2008:602  

 
§ 313 
Utvärdering av Cook and Chill med brukarnas och matlagets synpunkter   
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att genom en brukarundersökning utvärdera kvaliteten på matproduktionen inom Gälli-
vare kommuns förvaltningar, 
 
att utredningen presenteras senast vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 april 
2009, 
 
att beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-09-29 § 152 som svar på motion att en utvärdering 
ska ske av Cook and Chill, där brukarnas synpunkter får komma till tals, samt att utvär-
deringen av brukarnas och matlagets synpunkter ska vara klar senast 2009-01-31.  
 
Ärendet upptas till behandling då utvärderingen inte kommer hinnas göras till utsatt 
datum. 
 
Yrkande 
Lars Alriksson (m) yrkar att en utredning görs med syfte att ta slutgiltig ställning i frå-
gan om kommunens framtida matproduktion. Utredningen kompletteras med avveck-
lingskostnader för Matlaget och kostnader för egen och alternativ matproduktion samt 
med en tidplan för okt-nov 2009. 
 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) att genom en brukar-
undersökning utvärdera kvaliteten på matproduktionen inom Gällivare kommuns för-
valtningar, 
 
att utredningen presenteras senast vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 april 
2009, 
 
att beslutet delges kommunfullmäktige. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå 
kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag. 
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 KS/2008:653  

 
§ 314 
Barn- utbildning- och kulturnämnden anhåller om medel från kommunstyrelsens 
investeringsreserv  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå anhållan från barn-, utbildning- och kulturnämnden om 147 000 kr med hän-
visning till att medel för kommunstyrelsens investeringsreserv för år 2008 är förbruka-
de. 
 
Bakgrund 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har inkommit med anhållan om 147 000 kr från 
kommunstyrelsens investeringsreserv för renovering av svarv.  
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Barn-, utbildning- och kulturnämnden, 2008-11-14. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 157, 2008-11-11. 
3. Skrivelse från Välkommaskolan, 2008-11-11. 
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 KS/2008:607  

 
§ 315 
Förslag till nya vägnamn i Mårdsel  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta följande vägnamn i Mårdsel: Bakiplan, Bränna, Edeforsvägen, Gamla Brovä-
gen, Innigårn, Järnheden, Nylandet, Revirvägen, Rånevägen och Älvvik, 
 
att Gällivare kommun rekommenderar Posten att ändra postnummer för Mårdsel så att 
inga missförstånd beträffande kommuntillhörighet skall uppstå.  
 
Bakgrund 
Kommunen arbetar med att sätta och registrera adresser till byggnader som ännu inte 
har fastställda adresser. Byggnader kommer att få en belägenhetsadress. Belägenhets-
adressen utgör grund för utdelningsadresser i samhället och kommer att användas i offi-
ciella register. Belägenhetsadresser underlättar för räddningstjänst, polis, taxi, hemtjänst 
m.fl. att snabbt hitta rätt.  
 
Med anledning av ovanstående har från Mårdsel by lämnats förslag till vägnamn i byn.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta följande vägnamn i Mårdsel: Bakiplan, Bränna, Edeforsvägen, Gamla Brovä-
gen, Innigårn, Järnheden, Nylandet, Revirvägen, Rånevägen och Älvvik, 
 
att Gällivare kommun rekommenderar Posten att ändra postnummer för Mårdsel så att 
inga missförstånd beträffande kommuntillhörighet skall uppstå.  
 
Beslutsunderlag 
1. Karta utvisande vägnamnen. 
2. Miljö- och byggnämndens protokoll § 350, 2008-10-02. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 304, 2008-11-24. 
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 KS/2008:389  

 
§ 316 
Motion av Birgitta Larsson (s), Tommy Nyström (s) och Roland Axelsson (s) ang 
aktivitetshus för barn och ungdomar  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att en utredning omgående påbörjas där förutsättningarna för ett aktivitetshus skapas i 
enlighet med motionens intention,  
 
att kommunledningskontoret får i uppdrag att utarbeta utredningsdirektiv i ärendet till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 januari 2009, 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott får utgöra styrgrupp, 
 
att motionen därmed är besvarad.  
 
Reservation 
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig skriftligt, se bilaga 5. 
 
Lars Alriksson (m) reserverar sig skriftligt, se bilaga 6. 
 
Bakgrund 
Den 26 maj 2008 beslutade kommunfullmäktige att överlämna ifrågavarande motion till 
kommunfullmäktiges presidium för beredning. I motionen föreslår motionärerna: 
 
att en utredning omgående påbörjas där förutsättningarna för ett aktivitetshus skapas 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2008-11-24 § 306 att lämna ärendet öppet 
till kommunstyrelsens sammanträde 2008-12-08. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutsförslaget föranleder inga direkta ekonomiska konsekvenser. Beroende på utred-
ningens omfattning kan det uppstå kostnader, t.ex. arkitektkonsultation, resekostnader 
för att studera hur andra kommuners aktivitetshus ser ut, o.s.v.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
I det fall en utredning kring ett aktivitetshus genomförs är ungdomar en viktig referens-
grupp. Utredaren föreslår därför att ungdomar från t.ex. Ungdomsrådet, elevråd och 
andra intresserade får komma till tals i denna.  
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Förslag till beslut 
att en utredning omgående påbörjas där förutsättningarna för ett aktivitetshus skapas, 
 
att alternativa lokaler till Stacken ska ingå i utredningsuppdraget, 
 
att motionen därmed är besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Birgitta Larsson (s), Tommy Nyström (s) och Roland Axelsson (s) angå-
ende aktivitetshus för barn och ungdomar. 
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2008-05-26, § 84. 
3. Barn- utbildnings och kulturnämndens protokoll 2008-08-26, § 124. 
4. Kommunala Handikapprådets protokoll 2008-09-11, § 19. 
5. Ungdomsrådets yttrande 2008-09-22. 
6. Socialnämndens protokoll 2008-10-16, § 162. 
7. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-10-16. 
8. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 306, 2008-11-24. 
 
Yrkande 1 
Margareta Henricsson (ns) 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 kommunstyrelsen har 
beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.  
 
Yrkande 2 
Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet med Wania Lindberg (s) att en utredning omgående 
påbörjas där förutsättningarna för ett aktivitetshus skapas i enlighet med motionens in-
tention,  
 
att kommunledningskontoret får i uppdrag att utarbeta utredningsdirektiv i ärendet till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 januari 2009, 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott får utgöra styrgrupp, 
 
att motionen därmed är besvarad.  
 
Lars Alriksson (m) yrkar att en utredning omgående påbörjas där förutsättningarna för 
ett aktivitetshus skapas, 
 
att alternativa lokaler till Stacken ska ingå i utredningsuppdraget, 
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att motionen därmed är besvarad. 
 
Margareta Henricsson (ns) yrkar att motionen hänskjuts till utredningen om allaktivi-
tetshuset i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2007-12-10 § 305 samt att motionen 
därmed är besvarad.  
 
Propositionsordning 2 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons samt därefter 
Margareta Henricssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande 
att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta 
Larssons m.fl. förslag. 
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 KS/2008:433  

 
§ 317 
Ungdomsfullmäktige/ Ungdomar projekt pengar (UPP)  
 
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. 
 
Bakgrund 
Den 1 oktober beslutade Kommunfullmäktige (KF) att ett utredningsuppdrag ska göras 
angående ”förslag och arbetsmodell för den framtida Ungdomsfullmäktige”. En arbets-
grupp har tillsatts med tjänstemän från Nämnd- och utredningsenheten och Barn- Ut-
bildning- och Kulturförvaltningen samt representanter från Ungdomsrådet och elevrå-
den. 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. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 1 december 2008 § 182 att återremittera ärendet till 
Kommunstyrelsen för tydliggörande av den politiska rollen i arbetet med ungdomsfull-
mäktige/ ungdomar projekt pengar (UPP) 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ungdomar projekt pengar föreslås i sin helhet finansieras genom omdisponering av an-
slag inom befintliga budgetramar. 
 
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. 
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Förslag till beslut 
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. Komplettering av nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2009-12-03. 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  33 (47) 
 
 2008-12-08 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2008:658  

 
§ 318 
Ansöka om medel till angreppssätt pensionsskuld  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anvisa 100 000 kr till verksamhet 9705 med ansvar 80, 
 
att anslaget finansieras genom omdisponering ur anslaget inom verksamhet 941 ”Ut-
vecklingsmedel” med ansvar 80.  
 
Bakgrund 
I samband med kommunstyrelsens styrkortsarbete framkom behov av medel till an-
greppssätt av pensionsskuld. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Medel för detta finns inte inom kommunstyrelsens budgetram, varför medel äskas från 
2009-års utvecklingsmedel. För närvarande återstår 2 211 000 kr av anslaget för utveck-
lingsmedel innan eventuella bifallsbeslut tagits. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser/påverkan för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att anvisa 100 000 kr till verksamhet 9705 med ansvar 80, 
 
att anslaget finansieras genom omdisponering ur anslaget inom verksamhet 941 ”Ut-
vecklingsmedel” med ansvar 80.  
 
Beslutsunderlag 
1. Ekonomienhetens skrivelse. 
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 KS/2008:659  

 
§ 319 
Ansökan om medel till kommunkompassen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anvisa 70 000 kr till verksamhet 2209 med ansvar 15501, 
 
att anslaget finansieras genom omdisponering ur anslaget inom verksamhet 941 ”Ut-
vecklingsmedel” med ansvar 80.  
 
Bakgrund 
I samband med kommunstyrelsens styrkortsarbete framkom behov av medel till kom-
munkompassen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Medel för detta finns inte inom kommunstyrelsens budgetram, varför medel äskas från 
2009-års utvecklingsmedel. För närvarande återstår 2 211 000 kr av anslaget för utveck-
lingsmedel innan eventuella bifallsbeslut tagits. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser/påverkan för barn och ungdomar 
 
Förslag till beslut 
att anvisa 70 000 kr till verksamhet 2209 med ansvar 15501, 
 
att anslaget finansieras genom omdisponering ur anslaget inom verksamhet 941 ”Ut-
vecklingsmedel” med ansvar 80.  
 
Beslutsunderlag 
1. Ekonomienhetens skrivelse.  
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 KS/2008:660  

 
§ 320 
Ansökan om medel till medborgarundersökning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anvisa 70 000 kr till verksamhet 2209 med ansvar 15501, 
 
att anslaget finansieras genom omdisponering ur anslaget inom verksamhet 941 ”Ut-
vecklingsmedel” med ansvar 80.  
 
Bakgrund 
I samband med kommunstyrelsens styrkortsarbete framkom behov av medel till med-
borgarundersökning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Medel för detta finns inte inom kommunstyrelsens budgetram, varför medel äskas från 
2009-års utvecklingsmedel. För närvarande återstår 2 211 000 kr av anslaget för utveck-
lingsmedel innan eventuella bifallsbeslut tagits. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser/påverkan för barn och ungdomar 
 
Förslag till beslut 
att anvisa 70 000 kr till verksamhet 2209 med ansvar 15501, 
 
att anslaget finansieras genom omdisponering ur anslaget inom verksamhet 941 ”Ut-
vecklingsmedel” med ansvar 80.  
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 KS/2008:696  

 
§ 321 
Finansiering av vänortsaktivitet i Barga  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att vänortsaktiviteten i Barga i december 2008 finansieras genom att Utvecklingsenhe-
ten bekostat 100 000 kr inom ramen för operativa medel, Gällivare på G, 
 
att kommunstyrelsens ordförande genom delegationsbeslut anvisat 75 000 kr från verk-
samhet 312 Till kommunstyrelsens förfogande, samt 
 
att 40 000 kr anvisas från verksamhet 2201 Näringslivssatsningar, aktivitet 200 Vänor-
ter, till verksamhet 312. 
 
Lars Alriksson (m) deltar inte vid beslut i ärendet.  
 
Protokollsanteckning 
Lars Alriksson (m) inlämnar skriftlig protokollsanteckning, se bilaga 7. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har tecknat vänortsavtal med Barga i Italien. Som en inledande akti-
vitet i vänortsutbytet har Kulturskolans kör Con Amore och representanter för kommun-
ledningen inbjudits till Barga för Luciaföreställningar m.m. den 4-7 december. Totalt 
deltar ca 70 personer i arrangemanget som med resor och uppehälle beräknas kosta ca 
215 000 kr. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna för aktiviteten beräknas rymmas inom befintliga budgetramar. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Aktiviteten bedöms som mycket positiv för barn och ungdom. 
 
Förslag till beslut 
Utvecklingsenheten föreslår 
 
att vänortsaktiviteten i Barga i december 2008 finansieras genom att Utvecklingsenhe-
ten bekostat 100 000 kr inom ramen för operativa medel, Gällivare på G, 
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att kommunstyrelsens ordförande genom delegationsbeslut anvisat 75 000 kr från verk-
samhet 312 Till kommunstyrelsens förfogande, samt 
 
att 40 000 kr anvisas från verksamhet 2201 Näringslivssatsningar, aktivitet 200 Vänor-
ter, till verksamhet 312. 
 
Beslutsunderlag 
1. Utvecklingsenhetens skrivelse.  
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 KS/2008:562  

 
§ 322 
Översyn av service- och tekniknämndens reglemente  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättat förslag till reglemente för service- och tekniknämnden,  
 
att kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2004 § 183 samt den 6 mars 2006 § 7 
därmed upphör att gälla.  
 
Reservation 
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
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 inaktuell. 
 
Kommunfullmäktige har den 1 december 2008 § 190 återremitterat ärendet till kom-
munstyrelsen för att formulera en ny lydelse till § 10 och samt § 13. Nytt förslag till 
reglemente föreligger. 
 
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 
att anta upprättat förslag till reglemente för service- och tekniknämnden,  
 
att kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2004 § 183 samt den 6 mars 2006 § 7 
därmed upphör att 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. 
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5. Kommunstyrelsens protokoll § 286, 2008-11-10. 
6. Nytt förslag till lydelse för § 10, § 11 och § 13. 
7. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2008-12-05. 
 
Yrkande 
Margareta Henricsson (ns) yrkar följande förändringar; 
§ 10 Kallelse, sista stycket: 
”Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den 
äldste ledamoten göra detta”.  
 
§ 13, Ersättare för ordföranden, första stycket: 
”Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde, eller i 
en del av ett sammanträde fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter.  
 
Börje Johansson (s) yrkar med instämmande av Kent Tina (s) och Lars Alriksson (m) 
och Stig Eriksson (v) att anta upprättat förslag till reglemente för service- och teknik-
nämnden,  
 
att kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2004 § 183 samt den 6 mars 2006 § 7 
därmed upphör att gälla.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag mot Börje Johanssons m.fl. förslag till 
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Börje Johanssons m.fl. förslag. 
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 KS/2008:592  

 
§ 323 
Översyn av barn- utbildning- och kulturnämndens reglemente  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättat förslag till reglemente för barn-, utbildning- och kulturnämnden,  
 
att kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2004 § 182 därmed upphör att gälla.  
 
Reservation 
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
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 inaktuell. 
 
Kommunfullmäktige har den 1 december 2008 § 191 återremitterat ärendet till kom-
munstyrelsen för att formulera en ny lydelse till § 10 och samt § 13. Nytt förslag till 
reglemente föreligger. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att anta upprättat förslag till reglemente för barn-, utbildning- och kulturnämnden,  
 
att kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2004 § 182 därmed upphör att gälla.  
 
Beslutsunderlag 
1. Nuvarande reglemente med förslag till ändringar skriven med kursiv stil. 
2. Förslag till nytt reglemente. 
3. Barn- utbildning- och kulturnämndens protokoll § 137, 2008-10-07. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 21, 2008-10-20. 
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5. Kommunstyrelsens protokoll § 287, 2008-11-10. 
6. Nytt förslag till lydelse för § 10, § 11 och § 13. 
7. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2008-12-05. 
 
Yrkande 
Margareta Henricsson (ns) yrkar följande förändringar; 
§ 10 Kallelse, sista stycket: 
”Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den 
äldste ledamoten göra detta”.  
 
§ 13, Ersättare för ordföranden, första stycket: 
”Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde, eller i 
en del av ett sammanträde fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter.  
 
Börje Johansson (s) yrkar med instämmande av Kent Tina (s), Lars Alriksson (m) och 
Stig Eriksson (v) att anta upprättat förslag till reglemente för barn-, utbildning- och kul-
turnämnden,  
 
att kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2004 § 182 därmed upphör att gälla.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag mot Börje Johanssons m.fl. förslag till 
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Börje Johanssons m.fl. förslag. 
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 KS/2008:579  

 
§ 324 
Översyn av socialnämndens reglemente  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättat förslag till reglemente för socialnämnden,  
 
att kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2004 § 202 därmed upphör att gälla.  
 
Reservation 
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
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 inaktuell. 
 
Kommunfullmäktige har den 1 december 2008 § 192 återremitterat ärendet till kom-
munstyrelsen för att formulera en ny lydelse till § 10 och samt § 13. Nytt förslag till 
reglemente föreligger. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att anta upprättat förslag till reglemente för socialnämnden,  
 
att kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2004 § 202 därmed upphör att gälla.  
 
Beslutsunderlag 
1. Nuvarande reglemente med förslag till ändringar skriven med kursiv stil. 
2. Förslag till nytt reglemente för socialnämnden. 
3. Socialnämndens protokoll § 144, 2008-09-25. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 282, 2008-10-20. 
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5. Kommunstyrelsens protokoll § 288, 2008-11-10. 
6. Nytt förslag till lydelse för § 10, § 11 och § 13. 
7. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2008-12-05. 
 
Yrkande 
Margareta Henricsson (ns) yrkar följande förändringar; 
§ 10 Kallelse, sista stycket: 
”Om varken ordföranden eller vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla till 
sammanträde skall den äldste ledamoten göra detta”.  
 
§ 13, Ersättare för ordföranden, första stycket: 
”Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde, eller i 
en del av ett sammanträde fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter.  
 
Börje Johansson (s) yrkar med instämmande av Kent Tina (s), Lars Alriksson (m) och 
Stig Eriksson (v) att anta upprättat förslag till reglemente för socialnämnden,  
 
att kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2004 § 202 därmed upphör att gälla.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag mot Börje Johanssons m.fl. förslag till 
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Börje Johanssons m.fl. förslag. 
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 KS/2008:577  

 
§ 325 
Översyn av miljö- och byggnämndens reglemente  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättat förslag till reglemente för miljö- och byggnämnden,  
 
att kommunfullmäktiges beslut den 22 februari 1999 § 9 samt den 6 mars 2006 § 7 där-
med upphör att gälla.  
 
Reservation 
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
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 inaktuell. 
 
Kommunfullmäktige har den 1 december 2008 § 193 återremitterat ärendet till kom-
munstyrelsen för att formulera en ny lydelse till § 10 och samt § 13. Nytt förslag till 
reglemente föreligger. 
 
Förslag till beslut 
att anta upprättat förslag till reglemente för miljö- och byggnämnden,  
 
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 skriven med kursiv stil. 
2. Förslag till nytt reglemente för miljö- och byggnämnden. 
3. Miljö- och byggnämndens 2008-10-02 § 364. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 283, 2008-10-20. 
5. Kommunstyrelsens protokoll § 289, 2008-11-10. 
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Yrkande 
Margareta Henricsson (ns) yrkar följande förändringar; 
§ 10 Kallelse, sista stycket: 
”Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den 
äldste ledamoten göra detta”.  
 
§ 13, Ersättare för ordföranden, första stycket: 
”Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde, eller i 
en del av ett sammanträde fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter.  
 
Börje Johansson (s) yrkar med instämmande av Kent Tina (s), Lars Alriksson (m) och 
Stig Eriksson (v) att anta upprättat förslag till reglemente för miljö- och byggnämnden,  
 
att kommunfullmäktiges beslut den 22 februari 1999 § 9 samt den 6 mars 2006 § 7 där-
med upphör att gälla.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag mot Börje Johanssons m.fl. förslag till 
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Börje Johanssons m.fl. förslag. 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  46 (47) 
 
 2008-12-08 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2008:539  

 
§ 326 
Översyn av kommunstyrelsens reglemente  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsen,  
 
att kommunfullmäktiges beslut den 5 november 2007 § 194 därmed upphör att gälla.  
 
Reservation 
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
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 inaktuell. 
 
Kommunfullmäktige har den 1 december 2008 § 194 återremitterat ärendet till kom-
munstyrelsen för att formulera en ny lydelse till § 10 och samt § 13. Nytt förslag till 
reglemente föreligger. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att anta upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsen,  
 
att kommunfullmäktiges beslut den 5 november 2007 § 194 därmed upphör att gälla.  
 
Beslutsunderlag 
1. Gällande reglemente 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. 
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5. Kommunstyrelsens protokoll § 249, 2008-10-06. 
6. Nytt förslag till lydelse för § 10, § 11 och § 13. 
7. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2008-12-05. 
 
Yrkande 
Margareta Henricsson (ns) yrkar följande förändringar; 
§ 10 Kallelse, sista stycket: 
”Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den 
äldste ledamoten göra detta”.  
 
§ 13, Ersättare för ordföranden, första stycket: 
”Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde, eller i 
en del av ett sammanträde fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter.  
 
Börje Johansson (s) yrkar med instämmande av Kent Tina (s), Lars Alriksson (m) och 
Stig Eriksson (v) att anta upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsen,  
 
att kommunfullmäktiges beslut den 5 november 2007 § 194 därmed upphör att gälla.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag mot Börje Johanssons m.fl. förslag till 
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Börje Johanssons m.fl. förslag. 
 
 
 
 
 
 



 re.A/Z)c)(Y-..:) )(4)

Lars Alriksson (m)
Ledamot i kommunstyrelsen

Moderata Samlingspartiet moderaterna
Reservation
2008-12-14

Angående motion av Birgitta Larsson (s), Tommy Nyström (s)
och Roland Axelsson (s) ang aktivitetshus för barn och
ungdomar

Undertecknad reserverar sig till förmån för eget lagt förslag, att altemativa lokaler till Stacken
ska ingå i utredningsuppdraget och att motionen är därmed besvarad.

Kommunen har under en längre tid brottats med frågan om ett aktivitetshus för barn och unga.
Hade de inte varit för socialdemokraternas olika inspel hade ett sådant aktivitetshus varit i
drift för länge sedan.

Vi moderater anser att Stacken inte är tillämpligt då aktivitetshusets verksamhet inte ryms i
Stacken. Vi anser också att lokalen Stacken har ett strategiskt läge som kan användas för att
förstärka Gällivare centrumfunktioner. Lokalen borde används kommersiellt ex. galleria,
restaurang etc..

Jag vill också hänvisa till att yttrandet från Ungdomsrådet är av stor vikt. De anser inte att
Stacken är en lämplig lokal eftersom den är alldeles for liten med tanke på de aktiviteter som
det är tänkt att den ska innehålla.

Vidare anser också nämnd- och utredningsenheten att altemativa lokaler till Stacken skall tas
med i utredningsuppdraget.
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Motion av Birgitta Larsson (s), Tommy Nyström (s) och Roland Axelsson (s)
angående aktivitetshus för barn och ungdomar.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 december 2008 behandlades rubricerade motion.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige blev bl.a. att en utredning omgående ska
påbörjas där förutsättningarna för ett aktivitetshus skapas i enlighet med motionens intention.

Undertecknad har reserverat sig mot beslutet med följande motivering:
Den 17 oktober 2005, § 185, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge nämnd- och
utredningsfunktionen i uppdrag att inkomma med förslag till projektorganisation för utredning av
ett allaktivitetshus. Den 21 november 2005, § 220, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att
anta förslag till projektorganisation för utredning av ett allaktivitetshus samt att olika förslag till
fastigheter för ett allaktivitetshus undersöks. Den 7 juni 2006, § 154, beslutade kommunstyrelsen
att återremittera ärendet för vidare utredning om någon av kommunens egna lokaler kan användas,
samt med anledning av att ytterligare motioner är inlämnade i ärendet.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 oktober 2006 har följ ande tre motioner hänskjutits
till utredningen om allaktivitetshuset:

• Motion av Eva Alriksson (m), Lars Alriksson (m), Anna-Karin Ahlberg (m), Lars
Landström (m) och Sune Lantto (m) angående allaktivitetshus, § 110. (Motionen
inlämnad den 28 augusti 2005)

• Motion av Eva Viltok (ns) och Anna Henricsson (ns) om att Centralskolan ska bli ett
öppet kreativitets- och kulturcentrum, § 120. (Motionen inlämnad den 6 mars 2006)

• Motion av Weine Backman (s), Tommy Nyström (s) och Roland Axelsson (s) angående
ungdoms- och föreningshus, § 109. (Motionen inlämnad den 4 maj 2006)

Vidare har kommunstyrelsen den 10 december 2007, § 305, beslutat att hänskjuta frågan till
lokalplaneringsgruppen för fortsatt handläggning.

Det finns således redan ett utredningsuppdrag gällande allaktivitets - ungdomshus som ännu ej
är avslutat. Min bestämda uppfattning är därför att rubricerade motion ska, i demokratisk ordning
och i likhet med ovannämnda tre motioner, hänskjutas till utredningen om allaktivitetshuset som
ännu ej är avslutad.

Till skillnad från motionärernas förslag om att en utredning om aktivitetshus för barn och
ungdomar omgående ska påbörjas så anser jag att utredningsuppdraget, som redan finns och är
närmare tre år gammalt, omgående ska redovisas och avslutas.

Gällivare den 15 december 2008.

-e e-f4X -e  Cj-g: g-C44.1/
Henriesson (ns)
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Moderata Samlingspartiet

Lars Alriksson (m)
Ledamot i kommunstyrelsen

"S2 I ZucI

Protokollsanteckning
2008-12-14

mocierate

Angående finansiering av vänortsaktivitet i Barga

Undertecknad vill till protokollet ange att jag ej deltar i beslutet då, trots att resan har varit
känd sedan länge så har inget beslut om resan eller resans finansiering tagits av
Kommunstyrelsen innan resan. Undertecknad kan endast konstatera ett fullbordat faktum.
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