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 KS/2010:218 -101 

 
§ 61 

Delgivningar  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Eva Alriksson (m) deltar inte i beslutet. 
 
Bakgrund 
Delgivningar 
1.  KS 2010:391  004 
Förteckning över aktuella motioner. 
 
2.   KS 2010:226  106 
Kallelse till föreningsstämma 20 – 21 maj 2010 från Föreningen Sveriges Vattenkrafts-
kommuner. 
 
3.  KS 2010:311  752 
Rapportering i enlighet med bestämmelserna i 16 kap 6 f-h §§ SoL samt bestämmel-
serna i 28 f-h §§ LSS. 
 
4.  KS 2010:296  600 
Skolverket har den 3 maj 2010 informerat om Skolverkets fortsatta implementering av 
skollagen och skolreformerna. 
 
5.  KS 2010:280  102 
Länsstyrelsen i Norrbottens län har utsett ny ersättare i Kommunfullmäktige Mårten 
Hansson efter Mona Elvegård fr o m 3 maj 2010 tom 31 oktober 2010. 
 
6.  KS 2010:138  042 
Kommunstyrelsen har den 24 maj 2010 § 104 beslutat att godkänna förslaget till svar på 
revisorernas påpekande avseende utvecklingsområden utifrån granskning av årsredo-
visningen för 2009. 
 
7.   KS 2010:6  100 
Sveriges Kommuner och Landsting har utkommit med Cirkulär 10:26 – Fullmäktiges 
val av revisorer. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  92 (134) 
 
 2010-06-14 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
8.   KS 2010:53  042 
Kommunstyrelsen har den 24 maj 2010 § 93 beslutat angående kommunstyrelsens  
budgetuppföljning januari – april 2010. 
 
9.   
Valnämndens protokoll 2010-03-10. 
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 KS/2010:295 -041 

 
§ 62 

Anslag till engångssatsningar 2010  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anvisa 9 000 000 kronor ur rörelsekapitalet till verksamhet 949 ”Kommunstyrelsens 
anslag för engångssatsningar under 2010” med ansvar 80, 
 
att delegera åt kommunstyrelsen att besluta om de enskilda satsningar som föreslås, 
 
att beslutad användning av anslaget skall delges kommunfullmäktige. 
 
Reservation 
Eva Alriksson (m), Lars Alriksson (m), Monica Hedström (m), Sune Lantto (m),  
Anna-Karin Ahlberg (m), Ilona Hermerth (fp), Bror Wennström (skp), Fredric Olofsson 
(skp), Margareta Henricsson (ns), Bernt Nordgren (ns) och Tommy Krigsman (ns)  
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.  
 
Bakgrund 
Under våren 2010 har i bl a kommunstyrelsen diskuterats kring eventuella engångssats-
ningar med anledning av det statsbidrag i form av ”tillfälligt konjunkturstöd” som 
kommunerna erhållit för år 2010. Statsbidraget för Gällivare kommuns del uppgår till ca 
18,1 mkr. 
 
Hittills i år så har ca 6,3 mkr anvisats ur rörelsekapitalet till driftbudgeten 2010. De  
anslag som anvisats avser överförda överskott inom driftbudgeten 2009 (1,6 mkr), ram-
justering BUoK p g a elevtalsjusteringar (2 mkr), öppnande Humlans förskola (1,2 mkr) 
och avgångslösningar inom BUoK (1,5 mkr). Dessutom råder f n oklarhet om en juster-
ing av gymnasieskolans budget för 2010 med anledning av senaste elevtalsräkningen. 
Hade gymnasieskolan fortfarande sorterat under BUoK så hade enligt tidigare ordning 
budgeten för 2010 justerats ned med 1,7 mkr. Då budgethanteringen inom Lapplands 
gymnasium, åtminstone f n, har en annan ordning och det i dagsläget inte är klart hur 
ramjusteringarna skall ske så måste vi preliminärt räkna med att den nedräkning av  
ramen som vi gjort i vår preliminära prognos för 2010 måste återföras. Sammantaget 
innebär detta att en rörelsekapitalpåverkan inom driftbudgeten på hittills ca 8 mkr har 
påverkat resultatet i förhållande till tidigare beräkningar. 
 
Prognosen för 2010 års resultat uppgår i dagsläget till ca 26,3 mkr. 
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Då kommunfullmäktige har sitt nästkommande sammanträde den 14 juni, och nästa 
därpå följande sammanträde först den 18 oktober så brådskar det att besluta om eventu-
ella medel till engångsinsatser under 2010 om insatserna skall hinna genomföras under 
året. 
 
Äskanden om anslag av engångskaraktär är enligt uppgift på väg från både SoT-
nämnden, BUoK-nämnden och Socialnämnden. 
 
Av de äskanden som upptagits i SoT-nämnden så utgörs dessa av anslag till drift-
budgeten om ca 1,7 mkr, och ca 6,4 mkr till investeringsbudgeten. 
 
Investeringsreserven inom 2010 års budget uppgår f n till ca 8,7 mkr. 
 
För att möjliggöra snabbare beslut om anslag till engångssatsningar under 2010 föreslås 
att kommunfullmäktige beslutar att anvisa anslag om 9 000 000 kronor till 2010 års 
budget, och att delegera åt kommunstyrelsen att besluta om användningen av dessa  
anslag både inom drift- och investeringsbudget. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om föreslaget anslag används bara inom driftbudgeten så kommer det budgeterade  
resultatet för 2010, med nuvarande beräkningar, att uppgå till ca 17,3 mkr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga, i dagsläget, specifikt kända konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anvisa 9 000 000 kronor ur rörelsekapitalet till verksamhet 949 ”Kommunstyrelsens 
anslag för engångssatsningar under 2010” med ansvar 80, 
 
att delegera åt kommunstyrelsen att besluta om de enskilda satsningar som föreslås, 
 
att beslutad användning av anslaget skall delges kommunfullmäktige. 
 
Beslutunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-03 § 92. 
2. Ekonomienhetens skrivelse 2010-05-06. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-24 § 114. 
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Yrkande   
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) och Stig Eriksson 
(v) i enlighet med förslag till beslut. 
 
Bror Wennström (skp) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (skp), Lars  
Alriksson (m) och Margareta Henricsson (ns) att sammankalla ett extra kommun-
fullmäktigemöte i juli eller augusti.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms m.fl. förslag mot Bror Wennströms m.fl. förslag 
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-
fullmäktige har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms m.fl. förslag.  
 
Votering 
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp: 
 
Den som yrkar i enlighet med Tommy Nyströms m.fl. förslag röstar Ja. 
Den som yrkar i enlighet med Bror Wennströms m.fl röstar Nej. 
 
Efter företaget upprop finner ordföranden att 28 Ja-röster och 11 Nej-röster har avgetts, 
samt att 2 var frånvarande. Ordföranden finner därmed att kommunfullmäktige har be-
slutat i enlighet med Tommy Nyströms m.fl. förslag. 
 
Voteringslista bilägges protokollet. 
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 KS/2010:174 -042 

 
§ 63 

Avstämningsperiod för redovisade resultat inom affärsmässiga verksamheterna  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa avstämningsperioderna för resultaten inom nämndens affärsmässiga  
verksamheter till tre år med start 2009.  
 
Bakgrund 
Avgifterna inom service- och tekniknämndens affärsmässiga verksamheter dvs. såväl 
VA som renhållning, måste fastställas i förväg och baseras på förväntat nyttjande samt 
de beräknade nödvändiga kostnaderna som verksamheten kan väntas ha under redovis-
ningsperioden. Hittills har redovisningsperioden i kommunen omfattat ett år.  
 
Om utfallet ett år skulle bli att inkomsterna från avgiftsuttaget överskrider de nöd-
vändiga kostnaderna, har verksamheten i princip en skuld till sina abonnenter, eftersom 
man är förpliktigad att återföra dessa resurser till abonnenterna. Vid ett underuttag, dvs. 
avgifterna täcker inte kostnaderna torde emellertid inte detta på ett motsvarande sätt 
kunna bokföras som tillgång i form av en fordran på abonnenterna. Huvudmannen i 
detta fall kommunen, har inte kontrollen över framtida inkomster exempelvis antal  
anslutna abonnenter, förbrukade mängder och kostnader i form av yttre påverkan på 
exempelvis ledningsnät, som krävs. VA-nämnden har uttalat sig positiva till att också 
underskott får jämnas ut inom en treårs period.  
 
Enligt riktlinjer som uttalats av Rådet för kommunal redovisning ”Redovisning av  
affärsverksamheter – mot bakgrund av självkostnadsprincipen” är det möjligt att jämna 
ut över- och underskott under en treårs period. VA-nämnden har också uttalat sig i  
frågan och är positiva till en avstämningsperiod på tre år och kan under vissa förutsätt-
ningar tänka sig en ännu längre period. 
 
Service och teknikförvaltningen är av uppfattningen att arbetet med taxorna skulle  
underlättas och inte bli så extremt avgörande som idag men också redovisningen av 
bokslutet skulle underlättas om avstämningen av över- respektive underskott (skuld  
respektive fordran gentemot abonnenterna) avräknas på längre period. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I ärendet har inga ekonomiska konsekvenser kunnat ses. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och unga. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa avstämningsperioderna för resultaten inom nämndens affärsmässiga  
verksamheter till tre år med start 2009.  
 
Beslutunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-02-23 § 32. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-29 § 61. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-26 § 82.
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 KS/2010:239 -045 

 
§ 64 

Teckning av förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut högst 3 600 000 kr 
på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars 2010, 
 
att finansiering av utlåningen skall ske med egna likvida medel ur kommunens rörelse-
kapital, 
 
att kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en bindande  
teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning med det lånebelopp 
som slutligt tilldelats kommunen. 
 
Bakgrund 
Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie årsstämman 2010-03-25  
beslutat att medlemmarna skall erbjudas att teckna ett 30-årigt förlagslån. Efter det att 
emissionen genomförts kommer föreningen att använda hela lånebeloppet för att teckna 
ett evigt förlagslån i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Syftet är att 
på så sätt stärka kapitalbasen i kreditmarknadsbolaget så att bolagets egna kapital, till-
sammans med förlagslånet skall uppgå till mer än 1 procent av balansomslutningen. 
Målsättningen är att nå denna nivå senast år 2012. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Tecknandet av förlagslånet bedöms medföra ett positivt finansnetto, även om upplåning 
av motsvarande belopp skulle behöva göras. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Bedöms inte medföra några konsekvenser. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut högst 3 600 000 kr 
på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars 2010, 
 
att finansiering av utlåningen skall ske med egna likvida medel ur kommunens rörelse-
kapital, 
 
att kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en bindande  
teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning med det lånebelopp 
som slutligt tilldelats kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommuninvests inbjudan till teckning av förlagslån. 
2. Ekonomienhetens skrivelse 2010-03-31. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-26 § 81. 
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 KS/2010:256 -040 

 
§ 65 

Finanspolicy för Gällivare kommun   

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa Finanspolicy Gällivare kommun med finansiella riktlinjer och placerings-
riktlinjer, enligt bilagda förslag. 
 
Bakgrund 
Med anledning av bl.a. finanskrisens följder, och att förslag till hur topparna i de fram-
tida pensionsutbetalningar skall mötas har utarbetats så föreligger behov av att upp-
datera den gamla finanspolicyn och placeringspolicy för kommunens pensionskapital. 
 
Förslag till förändringar i dessa båda policys har i december 2009 presenterats som  
separata ärenden för kommunstyrelsen, varvid en del frågeställningar och önskemål om 
kompletteringar framfördes. Här har nu hela frågeställningen kring finansverksamheten 
samlats i ett ärende. 
 
I föreliggande förslag är dokumentet ”Finanspolicy Gällivare kommun” ett ramverk från 
kommunfullmäktige i syfte att ange övergripande målsättningar, ansvarsfördelning och 
principer för finansverksamheten inom kommunkoncernen. 
 
Dokumentet ”Finansiella riktlinjer Gällivare kommun” föreslås fortsättningsvis, i enlig-
het med den av kommunfullmäktige fastställda Finanspolicyn, fastställas av kommun-
styrelsen. Syftet med dessa riktlinjer är att ange ansvarsfördelning, mål och riktlinjer för 
likviditetshantering, utlåning, upplåning och borgen, risker och riskhantering samt hur 
rapportering och kontroll skall ske. 
 
Dokumentet ”Placeringsriktlinjer för Gällivare kommun långsiktig pensionsmedels-
förvaltning” föreslås fortsättningsvis, i enlighet med den av kommunfullmäktige fast-
ställda Finanspolicyn, fastställas av kommunstyrelsen. Syftet med dessa riktlinjer är att 
utgöra ett regelverk för den långsiktiga medelsförvaltningen och att fungera som en 
handbok i det dagliga arbetet för personer, inom och utom kommunen, som arbetar med 
placeringarna i portföljen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bättre kontroll över finansiella risker och bättre möjligheter till avkastning på kapitalet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga specifikt kända. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Finanspolicy Gällivare kommun med finansiella riktlinjer och placerings-
riktlinjer, enligt bilagda förslag. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ekonomienhetens skrivelse 2010-04-13. 
2. Förslag: Finanspolicy Gällivare kommun. 
3. Förslag: Finansiella riktlinjer Gällivare kommun. 
4. Förslag: Placeringsriktlinjer för Gällivare kommun långsiktig pensionsmedels-
förvaltning. 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-26 § 80. 
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 KS/2008:111 -003 

 
§ 66 

Datapolicy för Gällivare kommun  

 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att anta upprättad riktlinje för användningen av Internet från kommunens datorer, 
 
att kommunfullmäktiges beslut 2000-11-06 § 300 upphör att gälla, 
 
att beslutet delges samtliga nämnder, kommunstyrelsen, förvaltningarna och  
revisorerna. 
 
att beslutet i sin helhet även ska gälla som ägardirektiv för TOP bostäder AB, Gällivare 
Värmeverk AB, samt Matlaget i Gällivare AB. 
 
Bakgrund 
Den 2 april 2007 beslutade kommunfullmäktige att ge IT-enheten i uppdrag att presen-
tera en åtgärdsplan avseende ett filter som förhindrar surfning på webbplatser med  
pornografiskt innehåll (2007:87 § 88). I samma beslut fick Nämnd- och utrednings-
enheten i uppdrag att omformulera kommunens datapolicy så att den gäller för hela 
kommunen och allt användande av datorer och Internet. Beslutet föregicks av en motion 
angående sexbilder och sexsajter (Ks/2006:392). 
 
Nämnd- och utredningsenheten har tagit fram ett förslag på nya riktlinjer för använd-
ningen av Internet från kommunens datautrustning. Riktlinjen är tänkt att fungera som 
en inramning till förvaltningarnas egna styrdokument och rutiner på området. Att ersätta 
samtliga dokument och rutiner med ett nytt bedömdes vara ett alltför stort arbete. I  
arbetet med att ta fram riktlinjen så har skolans IT-piloter och centrala IT-gruppen till-
frågats om synpunkter. 
 
I utredningsarbetet har en övergripande genomgång gjorts av alla nuvarande styr-
dokument och rutiner. Det är vår bedömning att dessa i huvudsak redan överrens-
stämmer med här föreslagna riktlinje. Den som vill kan dock välja att revidera nu-
varande dokument utifrån riktlinjens något starkare skrivningar om surfning på oetiska 
webbplatser. 
 
Kommunstyrelsen beslutade i december 2008 att förslaget skulle remitteras till samtliga 
nämnder, centrala IT-gruppen och ungdomsrådet. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn och ungdomar utgör den största gruppen av icke anställda användare av  
kommunens datorer och nätverk. Lagda förslag inför inga nya regler för deras  
användande men lyfter fram och tydliggör de regler som redan finns. Barn och ung-
domar har inte deltagit i framtagandet av förslaget på ny policy men ungdomsrådet har 
ingått som remissorgan. Under arbetet har skolornas IT-piloter deltagit (den personal 
som arbetar närmast eleverna i IT-frågor).  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättad riktlinje för användningen av Internet från kommunens datorer, 
 
att kommunfullmäktiges beslut 2000-11-06 § 300 upphör att gälla, 
 
att beslutet delges samtliga nämnder, kommunstyrelsen, förvaltningarna och  
revisorerna. 
 
att beslutet i sin helhet även ska gälla som ägardirektiv för TOP bostäder AB, Gällivare 
Värmeverk AB, samt Matlaget i Gällivare AB. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2007-04-02 § 88. 
2. Nuvarande policy för anställdas användning av Internet (KOM 2000.816). 
3. Upprättat förslag på ny riktlinje (reviderad efter remissvarens synpunkter). 
4. Remissvaren i fulltext. 
5. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-02-12. 
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-29 § 63. 
7. Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-26 § 83. 
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 KS/2010:69 -773 

 
§ 67 

Folkhälsopolitisk plan 2010-2012 för Gällivare kommun  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Folkhälsopolitisk plan för Gällivare kommun 2010-2012. 
 
Bakgrund 
Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet är att skapa förutsättningar för 
god hälsa på lika villkor. Den senast gällande lokala folkhälsoplanen gick ut 2003, men 
den folkhälsopolitiska strategin för Norrbotten har antagits av Gällivare kommun-
fullmäktige 2007. I kommunens styrkort finns målen att Gällivare kommun ska ha ett 
framgångsrikt folkhälsoarbete och att hälsotalet i samhället ska öka med 10 %.  
 
En arbetsgrupp tillsattes bestående av representanter från Lokala Brottsförebyggande 
Rådet, SAMBU, Arbetsgruppen för Kvinnofrid samt alkohol- och drogpolitiska  
samordnaren och hälsoplaneraren. Arbetsgruppen fick i uppdrag att med Folkhälsorådet 
som styrgrupp ta fram ett förslag till folkhälsopolitisk plan. Planen skulle specificera 
inriktningen på arbetet samt ge förslag till uppföljningsindikatorer. Folkhälsoplanen ska 
sedan konkretiseras i verksamhetsspecifika insatser, med årlig återrapportering till folk-
hälsorådet som stödjer och följer upp hur verksamheterna arbetar för att uppnå målen. 
 
Förslaget till folkhälsoplan har skickats för yttrande till kommunala nämnder och råd 
samt till de politiska partierna. Som påpekats i remissvaren är folkhälsoarbete ett lång-
siktigt arbete som måste fortgå kontinuerligt och främst handlar om att de grundlägg-
ande behoven är tillgodosedda. Yttranden som beaktats i det nya förslaget är vikten av 
mål för ungdomars psykiska hälsa samt att tidsplanen korrigerats. Det har även kommit 
in bra konkreta förslag på prioriteringar och vad som är viktigt att arbeta med i fram-
tiden både på övergripande och på verksamhetsnivå. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för förankring av den folkhälsopolitiska planen finns i Folkhälsorådets  
budget 2010.  
 
Genomförande/handlingsplaner ska ske i befintlig verksamhet. För åtgärder och  
aktiviteter enligt de årliga verksamhetsplanerna kommer vissa kostnader att uppstå,  
vilka idag inte kan preciseras. Insatserna avser att leda till lägre samhällskostnader i 
framtiden.  
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Bland yttrandena har framkommit att det är viktigt med ett specifikt kostnadsställe där 
en viss procentsats från kommunens budget avsätts för folkhälsoarbete och före-
byggande arbete för ungdomar. Då kan kontinuitet uppnås och arbetet blir inte lika 
känsligt för konjunktursvängningar, och det blir också billigare i framtiden än nu-
varande punktinsatser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp i folkhälsoplanen, där målområde två 
syftar till att alla barn och ungdomar ska ha en trygg, god och hälsosam uppväxt. 
Åtgärderna syftar till att stärka skydds/friskfaktorer kring barn och ungdomar, vilket har 
en positiv inverkan på deras hälsa och livsstil över tid. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Folkhälsopolitisk plan för Gällivare kommun 2010-2012. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2007-02-05 § 20. 
2. Folkhälsorådets protokoll 2009-12-08 § 4. 
3. Förslag till Folkhälsopolitisk plan 2010 – 2012 för Gällivare kommun, 2009-12-15. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-01 § 43. 
5. Yttranden från barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott, miljö- och bygg-
nämnden, service- och tekniknämnden, Kommunala pensionärsrådet, Rådet för funk-
tionshinderfrågor, Ungdomsrådet, Vänsterpartiet i Gällivare, Norrbottens Sjukvårdsparti 
Gällivare och Sveriges Kommunistiska Parti. 
6. Förslag till Folkhälsopolitisk plan 2010 – 2012 för Gällivare kommun, 2010-05-10. 
7. Folkhälsorådets skrivelse 2010-05-11. 
8. Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-24 § 109. 
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 KS/2010:423 -101 

 
§ 68 

Information om raset i Ritsem  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Eva Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
Vid dagens sammanträde informerar Tommy Nyström (s) om raset i Ritsem. Under 
Kristi himmelsfärdshelgen gick en lavin mellan Suorva och Vakkotavaare, vilket  
orsakade ett flertal ras i Ritsemområdet. Hundratals personer satt fast mellan dessa ras-
områden, och beslut fattades att med buss- och helikoptertransport undsätta dessa  
personer.  
 
Yrkande 
Margareta Pohjanen (s) yrkar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Eva Alriksson (m) yrkar avslag till att lägga informationen till handlingarna. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar att kommunfullmäktige skall utreda frågan. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Margareta Pohjanens förslag mot Eva Alrikssons förslag samt där-
efter Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner 
finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat enlighet med Margareta  
Pohjanens förslag.  
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 KS/2010:278 -003 

 
§ 69 

Revidering av Kommunstyrelsens reglemente  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta upprättat förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen. 
 
Reservation 1 
Lars Alriksson (m) och Eva Alriksson (m) reserverar sig mot att ärendet skall avgöras 
vid dagens sammanträde. 
 
Reservation 2 
Lars Alriksson (m) och Eva Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
Enligt förslag från LKF:s direktion som också antagits av kommunfullmäktige i  
samtliga fyra medlemskommuner skall ansvaret för kommunernas högskoleenheter och 
vuxenutbildningar överlämnas till Lapplands kommunalförbund den 1 juli 2010. Detta 
innebär att reglementet för Gällivare kommuns kommunstyrelse måste revideras. 
 
Förslag på nytt reglemente bifogas ärendet. Förslag på revidering av text har gjorts  
avseende reglementets § 3 Kommunstyrelsens ledningsfunktion, underrubrik Övrig 
verksamhet, punkt fyra, fem och sex (reglementets sida 4).  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-03 § 91 beslutade att lämna ärendet öppet till 
kommunstyrelsens sammanträde 2010-05-24. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
På grund av den stora tidsbristen i handläggningen av ärendet har ingen kontakt tagits 
med ungdomsrådet. Inget reellt medinflytande från kommunens barn eller unga kan 
därför sägas ha förekommit. Förslagen till beslut bedöms inte medföra några direkta 
negativa konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättat förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen. 
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-04-29. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-03 § 91. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-24 § 112. 
 
Yrkande 1 
Lars Alriksson (m) 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 
Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (m) att punkt fyra och 
punkt sex under rubriken Övrig verksamhet, sidan 4, § 3 i Förslag på reviderat  
reglemente för kommunstyrelsen, skall strykas. 
 
Propositionsordning 2 
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 
har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons förslag.  
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 KS/2010:378 -214 

 
§ 70 

Detaljplan Söderbergskulle  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdrag till miljö- och byggnämnden att anta detaljplan för söderbergskullar i enlig-
het med kommunfullmäktiges inriktning. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har 2007-10-08 § 249 beslutat att godkänna samrådsredogörelse  
avseende program för rubr. område samt att detaljplan arbetas fram efter riktlinjerna i 
samrådsredogörelsen. 
 
Detaljplan har arbetats fram och varit ute på samråd mellan 11 december 2008 och 9 
januari 2009. Miljö- och byggnämnden beslutade den 28 maj 2009 att avsluta plan-
processen då de bl.a. ansåg att det inte är god planering att placera ett nytt bostads-
område så nära en helikopterlandningsplats med hänsyn till bullret samt att sjukhusets 
utvecklingsmöjligheter inte får begränsas till följd av bostadsbebyggelse. 
 
Vid träff mellan länsstyrelsen och Gällivare kommun den 1 september 2009 diskutera-
des möjligheten att återuppta planarbetet. Länsstyrelsen framförde att det är Räddnings-
flygets bullerproblematik och flygrörelser som har en direkt påverkan på planområdet. 
En utredning bör göras som belyser sakfrågan och utgör grund för avtal mellan Lands-
tinget och Gällivare kommun. 
 
Miljö- och byggnämnden har den 3 september 2009 beslutat att återuppta planarbetet 
och att planhandlingarna skall kompletters med en utredning som särskilt skall belysa 
Räddningsflygets bullerproblematik i förhållande till planområdet. 
 
Kommunen har därefter varit i kontakt med landstinget som i skrivelse 15 mars 2010 
meddelat att landstinget ser fördelar med en planerade bebyggelse och kan inte heller se 
att helikopterverksamheten vid sjukhuset kommer att innebära någon olägenhet för de 
boende. 
 
Reviderad samrådsredogörelse har upprättats och planhandlingarna har reviderats med 
anledning av inkomna synpunkter, bl.a. har planbeskrivningen kompletterats angående 
flygbuller enl. nya rekommendationer från Boverket. 
 
Miljö- och byggnämnden har 31 mars 2010 beslutat att godkänna upprättad samråds-
redogörelse samt att planförslaget får ställas ut för granskning. 
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Planen har varit utställd för granskning under tiden 16 april – 17 maj 2010. Läns-
styrelsen har i sitt granskningsyttrande 17 maj 2010 framfört att de anser att de frågor 
som de ställt under planprocessens gång har belysts i utställningsversionen av planför-
slaget och de har inga ytterligare synpunkter när det gäller områdets lämplighet för  
bebyggelse eller på planförslaget i övrigt. 
 
Kommunen har även hos länsstyrelsen begärt om upphävande av strandskydd inom  
detaljplanen då några av tomterna berörs av strandskydd. Länsstyrelsen har 20 maj 2010 
konstaterat att strandskyddet inte gäller inom planområdet enl. övergångsbestämmelser i 
samband med införandet av generellt strandskydd. En ny strandskyddslag har trätt i 
kraft 2009. För planärende som inletts före den 1 juli 2009 och avslutats genom  
antagande av planen före den 1 juli 2010 skall äldre bestämmelser gälla . Detta plan-
ärende har inletts före 1 juli 2009 och under förutsättning att detaljplanen antas senast 1 
juli 2010 konstaterar länsstyrelsen att, det inte i detta fall är aktuellt med något upp 
hävande av strandskyddet.  
 
Miljö- och byggnämnden bör med anledning av detta anta detaljplanen på sitt samman-
träde den 23 juni 2010 för att inte riskera ytterligare förseningar med planprocessen. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdrag till miljö- och byggnämnden att anta detaljplan för söderbergskullar i enlig-
het med kommunfullmäktiges inriktning. 
 
Beslutsunderlag 
1. Miljö- och byggnämndens skrivelse.  
2. Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-24 § 120. 
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 KS/2009:499 -001 

 
§ 71 

Motion av Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Monica Hedström (m), Lars 
Alriksson (m), Ingrid Josefsson (m) och Sune Lantto (m) - Omorganisation av  
socialnämnden och barn-, utbildning- och kulturnämnden  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen avslås med hänvisning till redan pågående samverkan mellan berörda 
nämnder.  
 
Reservation 
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Monica Hedström (m), Anna-Karin Ahlberg (m) 
och Sune Lantto (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Monica Hedström (m), Lars Alriksson (m), 
Ingrid Josefsson (m) och Sune Lantto (m) inkom den 6 september 2009 med ifråga-
varande motion. Motionärerna yrkar att socialnämnden och barn-, utbildning- och kul-
turnämnden i Gällivare kommun omorganiseras så att barn och ungdomsfrågor sam-
manförs i en gemensam förvaltning och nämnd, en barn- och ungdomsnämnd. Vidare 
yrkar motionärerna att alla frågor som gäller barn och ungdomar ska behandlas av den 
nya barn- och ungdomsnämnden i enlighet med Strömstadsmodellen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Motionen har varit på remiss till ungdomsrådet och det har funnits möjligheter till 
medinflytande i ärendet. Ungdomsrådet har dock valt att inte yttra sig på grund av de 
anser sig ha fått för lite information. Tillgången till information bedöms ha begränsat 
barn och ungdomars möjligheter till ett reellt medinflytande i kommunalpolitiken.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen avslås med hänvisning till redan pågående samverkan mellan berörda 
nämnder.  
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Beslutsunderlag 
1. Motion. 
2. Remissvar från socialnämnden. 
3. Remissvar från barn-, utbildning- och kulturnämnden. 
4. Remissvar från Ungdomsrådet. 
5. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-03-19. 
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-03 § 93. 
7. Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-24 § 115. 
 
Yrkande  
Rita Poromaa (s) yrkar med instämmande av Iris Dimitri (v) och Karl-Erik Taivalsaari 
(v) i enlighet med förslag till beslut. 
 
Lars Alriksson (m) och Eva Alriksson (m) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Rita Poromaas m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-
fullmäktige har beslutat i enlighet med Rita Poromaas m.fl. förslag.  
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 KS/2009:698 -812 

 
§ 72 

Motion av Jeanette Wäppling (v) och Karl-Erik Taivalsaari (v) - "Drive-in idrott", 
"Spontanidrott"  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen bifalls,  
 
att en utredning genomförs för att se om Gällivare kommun, service- och teknikförvalt-
ningen tillsammans med chef Fritidsgården och kommunens alkohol- och drogpolitiska 
samordnare i samverkan med någon intresserad idrottsförening kan starta ett projekt 
utifrån motionens anda,  
 
att möjligheter för stöd från bland annat Riksidrottsförbundet undersöks, samt  
eventuella kostnader för projektet framtas. 
 
Bakgrund 
Motionärerna i rubricerat ärende föreslår att kommunen i samverkan med någon  
intresserad idrottsförening, undersöker möjligheten att starta upp ett projekt som bygger 
på spontanidrott på helger och målgruppen är ungdomar som idag inte är förenings-
aktiva. Vidare så ser man Fritidsgården samt kommunens alkohol- och drogpolitiska 
samordnare som viktiga med aktörer i projektet. 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet funnit intentionerna i 
motionen intressanta och vill därav göra ett försök i samverkan med Fritidsgården och 
kommunens alkohol- och drogpolitiska samordnare. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Möjligheten till stöd från exempelvis Riksidrottsförbundet bedöms som goda.  
Kostnadsberäkning får framtas vid eventuellt bifall till motionen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Enbart positiva i och med ett utökat utbud av aktiviteter vid ett eventuellt förverklig-
ande. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen bifalls,  
 
att en utredning genomförs för att se om Gällivare kommun, service- och teknikförvalt-
ningen tillsammans med chef Fritidsgården och kommunens alkohol- och drogpolitiska 
samordnare i samverkan med någon intresserad idrottsförening kan starta ett projekt 
utifrån motionens anda,  
 
att möjligheter för stöd från bland annat Riksidrottsförbundet undersöks, samt  
eventuella kostnader för projektet framtas. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion. 
2. Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2010-01-08. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-01-26 § 15. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-03 § 94. 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-24 § 116. 
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 KS/2009:590 -020 

 
§ 73 

Motion av Bror Wennström (skp) - Verksamma i pensionärsservice   

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
Reservation 
Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
Personerna som är verksamma inom pensionärsservice är till största delen anvisade  
genom arbetsförmedlingen vilket då innebär att de har olika ersättningar som fram-
kommer i motionen. Ersättningsnivåerna är olika beroende på vilken anvisning som 
arbetsförmedlingen beslutat om och det är något arbetsgivaren arbetsmarknads-
avdelningen, Gällivare kommun inte kan påverka. Antalet personer som arbetar inom 
pensionärsservice varierar beroende på anvisningarna från arbetsförmedlingen och i 
dagsläget finns 10 personer som arbetar med städning, socialsamvaro, snöskottning 
m.m. Till detta kommer även att vi lånar personal från serviceverkstan till uppdrag.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
För att anställa personal enligt framställan i motionen så har inte arbetsmarknads-
avdelningen de ekonomiska resurserna som behövs för att anställa 10 personer.  
Beräknad kostnad för att anställa 10 personer är drygt 3 miljoner kronor. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion. 
2. Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2010-02-26. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-03-16 § 52. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-03 § 95. 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-24 § 117. 
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Yrkande 
Margareta Pohjanen (s) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Bror Wennström (skp) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Margareta Pohjanens förslag mot Bror Wennströms förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 
har beslutat i enlighet med Margareta Pohjanens förslag.  
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 KS/2009:561 -730 

 
§ 74 

Motion av Lars Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Eva Alriksson, Monika  
Nordvall Hedström (m), Anna-Karin Ahlberg (m), Sune Lantto (m) och Yvonne 
Bergmark-Bröske (fp) - Införande av valfrihetssystem i Gällivare kommun  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen med hänvisning till att Gällivare kommun arbetar med att införa  
individanpassad valfrihet i den kommunala verksamheten. 
 
Bernt Nordgren (ns), Margareta Henricsson (ns) och Tommy Krigsman (ns) deltar inte i 
beslutet. 
 
Ajournering 18:50-18:55. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Monica Hedström (m) och Anna-Karin Ahlberg 
(m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
Den 6 oktober 2009 inlämnade ovanstående kommunfullmäktigeledamöter en motion 
angående införandet av valfrihetssystem i Gällivare kommun. Motionärerna föreslår att 
Gällivare kommun inför valfrihetssystem. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Socialnämnden anger följande ekonomiska konsekvenser i sitt yttrande. Utifrån  
information från SKL och Socialstyrelsen så har kommunen att räkna med kostnader i 
samband med utredning av förutsättningar inför beslut om valfrihetssystem, om-
ställningskostnader i samband med införandet av valfrihetssystem, samt kostnader för 
att klara av uppföljning/kontroll av verksamheten. Förslaget till beslut medför inga  
ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ungdomsrådet har inte utgjort remissinstans i beredningen av motionen. Barn och ung-
domar bedöms därmed inte ha haft något medinflytande i ärendet. Förslaget till beslut 
medför inga försämrade förutsättningar för barn och ungas demokratiska inflytande 
jämfört med hur det är idag. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen mot bakgrund av att socialnämnden inte har resurser och kompetens 
för att klara av upphandling enligt lagen om upphandlingssystem, samt att resurser  
saknas utifrån ansvar för kontroll och tillsyn av verksamhet som bedrivs av annan  
utförare. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion. 
2. Remissvar från socialnämnden. 
3. Remissvar från Rådet för funktionshindersfrågor. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-01 § 48. 
5. Remissvar från Kommunala pensionärsrådet. 
6. Kortutredning vid beredningen av motion. 
7. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-05-07. 
8. Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-24 § 118. 
 
Yrkande 1 
Bernt Nordgren (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 kommunfullmäktige har 
beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.  
 
Votering 1 
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp: 
 
Den som yrkar att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde röstar Ja. 
Den som yrkar ärendet skall återremitteras röstar Nej. 
 
Efter företaget upprop finner ordföranden att 23 Ja-röster och 11 Nej-röster har avgetts, 
samt att 7 var frånvarande. Ordföranden finner därmed att kommunfullmäktige har be-
slutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Voteringslista bilägges protokollet. 
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Yrkande 2 
Rita Poromaa (s) yrkar med instämmande av Lena Israelsson (s) att avslå motionen med 
hänvisning till att Gällivare kommun arbetar med att införa individanpassad valfrihet i 
den kommunala verksamheten. 
 
Bror Wennström (skp) yrkar att avslå motionen. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 2 
Ordförande ställer Rita Poromaas m.fl förslag mot Bror Wennströms förslag samt däref-
ter Lars Alrikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner fin-
ner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Rita Poromaas m.fl. 
förslag.  
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 KS/2009:562 -059 

 
§ 75 

Motion av Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Anna-Karin Ahlberg (m),  
Fredrik Nilsson (m), Sune Lantto (m) och Yvonne Bergmark-Bröske (fp) -  
Utmaningsrätt  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen med hänvisning till att Gällivare kommun ej för närvarande avser att 
konkurrensutsätta egen verksamhet. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Monica Hedström (m) och Anna-Karin Ahlberg 
(m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
Utmaningsrätt eller utmanarrätten är begrepp som införts i att antal kommuner i landet, i 
Norrbotten är det t ex Boden samt Övertorneå som infört utmaningsrätt. Det finns inte 
någon lagstiftning inom upphandlingsområdet eller annat lagstiftningsområde som an-
ger riktlinjer eller regler för vad som ska gälla för utmaningsrätt. Varje kommun kan 
således själv besluta om att införa utmaningsrätt, vilka avgränsningar samt övriga  
villkor som ska gälla. Svenskt Näringsliv definierar begreppet ungefär på det sätt som 
motionen anger d v s om kommunen beslutar att införa utmaningsrätt så kan intresser-
ade entreprenörer t ex inom fastighetsförvaltning lämna önskemål att kommunen ska 
upphandla tjänsten . Kommunen ska då inom viss tid genomföra en upphandling. Vid 
införande av utmaningsrätt kan anges att den egna verksamheten också kan deltaga i 
upphandlingen på samma villkor som övriga intressenter. 
 
Områden som omfattar myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktionen samt sådant 
som enligt lagstiftning måste utföras av kommunen kan ej omfattas av utmaningsrätt. 
 
Om man har för avsikt att konkurrensutsätta viss verksamhet så föregås ett sådant beslut 
normalt av marknadsundersökning för att utröna om det finns intresse och marknad för 
att utföra verksamheten externt varefter man fattar beslut om konkurrensutsättning och 
därefter genomförs en upphandling enligt gällande regler. Man beslutar också om den 
egna verksamheten ska kunna deltaga i upphandlingen. Det är således ej nödvändigt att 
införa utmaningsrätt för att konkurrensutsätta verksamheter. 
 
Kommunfullmäktige har i beslut 2003-08-25 § 138, beslutat att uppdra åt kommun-
styrelsen att påbörja strategiarbete som ska mynna ut i ett förslag till konkurrens-
program för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet . 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till att Gällivare kommun ej för närvarande avser att 
konkurrensutsätta egen verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion. 
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2003-08-25 § 138. 
3. Centrala Inköpsfunktionens skrivelse 2010-01-22. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-29 § 76. 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-26 § 91. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Bror Wennström (skp) och Jeanette 
Wäppling (v) i enlighet med förslag till beslut. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 
har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  122 (134) 
 
 2010-06-14 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2009:558 -312 

 
§ 76 

Motion av Sven-Erik Nilsson (v) och Tycko Lehto (v) - Gångstig till Treenighetens 
kyrkogård  

 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att bifalla motionen vad avser att hänskjuta ärendet till utredningen för småstallarna och 
finansiering av detta, samt 
 
att detta behandlas i kommande budgetarbete. 
 
Bakgrund 
I motionen sägs att befintlig gångväg slutar vid ridhuset och därefter är de som vill  
besöka begravningsplatsen hänvisade till den smala vägen ut mot begravningsplatsen. 
Vägen upplevs riskfylld att gå efter i synnerhet vintertid. Motionärerna säger även att 
för ökad säkerhet för de gående vore det rådligt att anlägga den nya gångstigen längs 
vägen så att fotgängare och fordon separeras, då kan man utnyttja befintlig gatu-
belysning. Det finns även ett behov att dels öka säkerheten kring ridstigarna i anslutning 
till ridanläggningarna i området dels att uppfylla kommande krav på större rasthagar för 
hästarna. Detta bör beaktas i samband med förlängningen av gångstigen för att uppnå en 
helhetslösning för gångstigar, ridstigar och motionsspår i området. 
 
Motionärerna föreslår även att:  
- Motionen hänskjuts till pågående utredning angående småstallarna. 
- Att pengar till detta avsätts i kommande budget. 
 
Det förslag som motionärerna framför är positivt för både motionärer och besökare till 
Treenighetens kyrkogård.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Service och teknikförvaltningens förslag till yttrande har i nuläget inga ekonomiska 
konsekvenser för service- och tekniknämnden. Skulle förslaget om byggandet av gång-
vägen bli aktuellt kan nämnden få vidkännas bygg-kostnader på 1,5 Mkr och drift-
kostnader för 70 tkr/år. Medel för detta kommer då att äskas till 2011-års driftbudget 
och behandlas igen av service- och tekniknämnden.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget är positivt för barn och ungdomar. Tillgång till bra väg med god tillgänglighet 
är bra för alla.  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att bifalla motionen vad avser att hänskjuta ärendet till utredningen för småstallarna och 
finansiering av detta, samt 
 
att detta behandlas i kommande budgetarbete. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion. 
2. Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2010-01-11. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-01-26 § 18. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-29 § 75. 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-26 § 90.
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 KS/2009:500 -292 

 
§ 77 

Motion av Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Monica Hedström (m), Lars 
Alriksson (m), Ingrid Josefsson (m) och Sune Lantto (m) - Angående allaktivitets-
hus  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen med hänvisning till att en utredning nyligen är genomförd och beslut 
är taget ur den.  
 
Bakgrund 
Moderaterna har inlämnat en motion om att utreda ett allaktivitetshus. Parallellt med 
detta har en utredning pågått om nuvarande ungdomshuset Stacken och hur den verk-
samheten ska se ut i framtiden. Motionen har legat för yttrande hos barn-, utbildning- 
och kulturnämnden, service- och tekniknämnden och Ungdomsrådet. Samtliga yttranden 
har föreslagit avslag på motionen med hänvisning till en då pågående men nu klar  
utredning för Stacken. Beslut är också nu fattat att reparera Stacken som ett av de tre 
alternativ som utredningen tog fram. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ännu i detta ärende. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ett allaktivitetshus/ungdomshus har positiva konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till att en utredning nyligen är genomförd och beslut 
är taget ur den.  
 
Beslutsunderlag 
1. Motion. 
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2009-09-07 § 110. 
3. Ungdomsrådets yttrande 2009-10-14. 
4. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2009-11-10 § 182. 
5. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-01-26 § 17. 
6. Skrivelse. 
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-29 § 73. 
8. Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-26 § 89. 
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Yrkande   
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) i enlighet med 
förslag till beslut. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige 
har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.  
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 KS/2010:219 -101 

 
§ 78 

Motioner 2010  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna redovisade motioner till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Bakgrund 
Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde presenteras följande motioner: 
 

Motion av Fredric Olofsson (skp) – Fler kuratorer och resurspersonal i skolorna (Dns 
2010:385/625). 
 

Motion av Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Eva Alriksson (m), Anna-Karin 
Ahlberg och Lars Alriksson (m) – Angående lokal för kommunfullmäktigesammanträ-
den i Gällivare kommun (Dns 2010:425/295). 
 

Motion av Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Eva Alriksson (m), Anna-Karin 
Ahlberg och Lars Alriksson (m) – Angående arbetskläder i barn- och äldreomsorg (Dns 
2010:426/029). 
 

Motion av Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Eva Alriksson (m), Anna-Karin 
Ahlberg och Lars Alriksson (m) – Angående ledning av barnomsorg och förskola (Dns 
2010:427/610). 
 
Motion av Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Eva Alriksson (m), Anna-Karin 
Ahlberg och Lars Alriksson (m) – Angående parkeringsproblem vid Vallmovägen (Dns 
2010:428/315). 
 
Motion av Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Eva Alriksson (m), Anna-Karin 
Ahlberg och Lars Alriksson (m) – Angående pedagogisk verksamhet i förskolan (Dns 
2010:429/611). 
 
Motion av Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Eva Alriksson (m), Anna-Karin 
Ahlberg och Lars Alriksson (m) – Angående av Gällivare kommuns strategiska roll i 
länets samt kommunens kulturpolitik (Dns 2010:430/860). 
 
Motion av Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Eva Alriksson (m), Anna-Karin 
Ahlberg och Lars Alriksson (m) – Angående datumparkering (Dns 2010:431/514). 
 
Motion av Sune Lantto (m), Monica Hedström (m), Eva Alriksson (m), Anna-Karin 
Ahlberg och Lars Alriksson (m) – Angående felparkeringsavgift(Dns 2010:432/514). 
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 KS/2010:254 -104 

 
§ 79 

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i barn-, utbildning- och kultur-
nämnden  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja begärt entledigande. 
 
Bakgrund 
Ingela Abrahamsson (v) har inkommit med begäran om entledigande från uppdrag som 
ledamot i barn- utbildning- och kulturnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
1. Begäran om entledigande.  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  128 (134) 
 
 2010-06-14 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2010:398 -104 

 
§ 80 

Fyllnadsval av ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden   

 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att utse Lisette Singström (v) som ordinarie ledamot i barn-, utbildning- och kultur-
nämnden. 
 
Bakgrund 
Fyllnadsval av ordinarie ledamot i barn-, utbildning- och kulturnämnden efter Ingela 
Abrahamsson (v) upptas till behandling.  
 
Yrkande 
Siv Vågman (s) yrkar att utse Lisette Singström (v) som ordinarie ledamot i barn-,  
utbildning- och kulturnämnden. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Siv Vågmans förslag till beslut under proposition. Efter gjorda  
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Siv 
Vågmans förslag.  
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 KS/2010:386 -809 

 
§ 81 

Interpellation av Fredric Olofsson (skp) - Gällande premiären av Världscupen på 
längdskidor i Gällivare  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas, 
 
att anse interpellationen besvarad. 
 
Bakgrund 
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Fredric Olofsson (skp). 
Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s). 
 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s) har utarbetat ett skriftligt svar. Det 
skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och  
ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
1. Interpellation av Fredric Olofsson (skp). 
2. Interpellationssvar av Tommy Nyström (s). 
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 KS/2010:392 -180 

 
§ 82 

Interpellation av Bror Wennström (skp) - Ras efter Ritsemvägen  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas, 
 
att anse interpellationen besvarad. 
 
Bakgrund 
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Bror Wennström (skp). 
Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s). 
 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s) har utarbetat ett skriftligt svar. Det 
skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och  
ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
1. Interpellation av Bror Wennström (skp). 
2. Interpellationssvar av Tommy Nyström (s). 
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 KS/2010:393 -450 

 
§ 83 

Interpellation av Bror Wennström (skp) - Sop- och avfallstömning för fritidshus  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas, 
 
att anse interpellationen besvarad. 
 
Bakgrund 
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Bror Wennström (skp). 
Interpellationen är ställd till Service- och tekniknämnden ordförande Bernd Lass (s). 
 
Service- och tekniknämndens ordförande Bernd Lass (s) och miljö- och byggnämndens 
ordförande Ulf Normark (s) har utarbetat skriftliga svar. De skriftliga interpellations-
svaren har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
1. Interpellation av Bror Wennström (skp). 
2. Interpellationssvar av Bernd Lass (s). 
3. Interpellationssvar av Ulf Normark (s) 
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 KS/2010:399 -109 

 
§ 84 

Interpellation av Bror Wennström (skp) - Kommunala stipendieutdelningarnas flytt 
från kommunala nämnder och kommunfullmäktige till Näringslivsgalan  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas, 
 
att anse interpellationen besvarad. 
 
Bakgrund 
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Bror Wennström (skp). 
Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s). 
 
Service- och tekniknämndens ordförande Bernd Lass (s) har utarbetat ett skriftligt svar. 
Det skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
1. Interpellation av Bror Wennström (skp). 
2. Interpellationssvar av Bernd Lass (s). 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  133 (134) 
 
 2010-06-14 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2010:186 -106 

 
§ 85 

Tillägg till förbundsordning för Lapplands Kommunalförbund  

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till reviderad förbundsordning för LKF. 
 
Fredric Olofsson (skp) och Bror Wennström (skp) deltar inte i beslutet. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Monica Hedström (m), Anna-Karin Ahlberg 
(m), Bernt Nordgren (ns), Margareta Henricsson (ns) och Tommy Krigsman (ns)  
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
Enligt förslag från LKF:s direktion som också antagits av kommunfullmäktige i samtli-
ga fyra medlemskommuner skall ansvaret för kommunernas högskoleenheter och  
vuxenutbildningar överlämnas till Lapplands kommunalförbund den 1 juli 2010. Detta 
innebär att förbundsordningen för LKF måste revideras så att detta uppdrag ingår.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunfullmäktige har den 25 januari år 2010 beslutat att högskoleenhet och vuxen-
utbildning ska övergå till gemensam organisation inom LKF. Inför detta beslut presente-
rade LKF ett beslutsunderlag där förslag på finansieringsmodell ingick (se 
Ks/2009:621).  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
På grund av den stora tidsbristen i handläggningen av ärendet har ingen kontakt tagits 
med ungdomsrådet. Inget reellt medinflytande från kommunens barn eller unga kan 
därför sägas ha förekommit. Förslagen till beslut bedöms inte medföra några direkta 
negativa konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget till reviderad förbundsordning för LKF. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  134 (134) 
 
 2010-06-14 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-03 § 90. 
2. Förslag till reviderad förbundsordning att gälla från 1 juli 2010 för Lapplands  
kommunalförbund, 2010-04-30. 
3. Utredning av föreslagna förändringar och deras konsekvenser, 2010-05-11. 
4. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-05-11. 
5. Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-24 § 111. 
6. Lapplands Kommunalförbunds protokoll 2010-04-30 § 22. 
7. Överenskommelse angående ansvaret för den kommunala uppföljningen 2004-04-19. 
8. Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-07 § 121. 
 
Yrkande   
Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Tommy Nyström (s) i enlighet med 
förslag till beslut. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (m) och Bernt Nordgren 
(ns) att tredje stycket under rubriken Ansvar för ungdomar, sidan 2 i Förslag till revide-
rad förbundsordning att gälla från 1 juli 2010 för Lapplands kommunalförbund, skall 
strykas. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfull-
mäktige har beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings m.fl förslag.  
  
 



Moderata Samlingspartiet      2010-06-17  
i Gällivare                            Reservation 

Angående anmälan om fattade beslut om helikopterinsats i 
Ritsem. 

Undertecknade ledamöter reserverar sig emot att lägga anmälan om beslut, enligt reglemente 
om krisledningsnämnd, till handlingarna utan vill att en vidare utredning görs. 
Kommunalrådet har inte under anmälan delgivit vilka beslut som har tagits och vad de har 
kostat. Osäkerhet råder om Kommunalrådet styrt enligt Krisledningsnämndens reglemente 
och då brutit mot det genom att inte kalla in nämnden till sammanträde eller om han har tagit 
över makten självsvåldigt från SoT-nämnden och agerat i dess ställe utan stöd i vare sig 
reglemente och lag.  
Räddningstjänsten, länsstyrelse och försvaret gjorde en bedömning att det inte var ett fall 
under Lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och Landsting (2002:833). 
Undertecknade anser också att, genom denna händelse har, avsevärda brister i kommunens 
krisledningsfunktion avslöjats och bör åtgärdas.  

 
 
 
 
 
 
………………………. …………………………..   
Lars Alriksson (m)  Eva Alriksson (m)  
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 
 Datum 
 2010-06-14 
  
 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande § 62 § 74 §  §  
 ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter 

Alriksson, Lars  M N  X  X     

Hedström, Monica M N  X  X     

Alriksson, Eva M N  X  X     

Lantto, Sune                   N 10:00-19:50 §§ 61-73  M N  X - -     

Liljegren, Per-Åke           M F - - - -     

Josefsson, Ingrid  M F - - - -     

           

Pohjanen, Margareta S N X  X      

Nyström, Tommy S N X  X      

Vågman, Siv                   N 10:00-20:30 §§ 61-79 S N X  X      

Henriksson, Göte            N 10:00-17:30 §§ 61-70 S N X  - -     

Poromaa, Rita  S N X  X      

Eriksson, Per S F - - - -     

Lindberg, Wania             N 10:00-20:30 §§ 61-79 S N X  X      

Johansson, Börje S F - - - -     

Zetterqvist, Marita  S F - - - -     

Åhlén, Maria                  N 10:00-16:40 §§ 61-67 S N X  - -     

Normark, Ulf                     S N X  X      

Larsson, Birgitta  S N X  X      

Axelsson, Roland           N 10:00-14:45 §§ 61-63 S N X  - -     

Eriksson, Gunnel               N från 11:00 §§ 61-85 S N X  X      

Sehlberg, Berne  S N X  X      

Eriksson, Eva S N X  X      

Tina, Kent  S N X  X      

Sandvärn, Brittmari S N X  X      

Öqvist, Frank                      N 10:00-16:00 §§ 67 S N X  - -     

           

Karlberg, Benny                Fp F - - - -     
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 
 Datum 
 2010-06-14 
  
 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande § 62 § 74 §  §  
 ja nej ja nej ja nej ja nej
Ledamöter 

Eriksson, Stig                      N 10:00-16:50 §§ 68 V N X  - -     

Wäppling, Jeanette            V N X  X      

Taivalsaari, Karl-Erik  V N X  X      

Dimitri, Iris                               V N X  X      

Lehtipalo, Henrik              V N X  X      

Sundqvist-Apelqvist, Kathinka  V F - - - -     

Nilsson, Sven-Erik            V N X  X      

Lehtipalo, Ann-Christin    V N X  X      

Abrahamsson, Ingela           N 10:00-19:30 §§ 73 V N X  - -     

           

Henricsson, Margareta  NS N  X  X     

Nordgren, Bernt NS N  X  X     

Nordgren, Lena             NS F - - - -     

           

Wennström, Bror SKP N  X  X     

Olofsson, Fredric  SKP N  X  X     

           

Johansson, Alf  SD F - - - -     
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 
 Datum 
 2010-06-14 
  
 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande § 62 § 74 §   §  
 Ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare 

Nilsson, Fredrik     M F - - - -     

Sundqvist, Stefan  M F - - - -     

Ahlberg, Anna-Karin                   M T  X  X     

           

Hjortfors, Lis-Mari S F - - - -     

Nilsson, Mikael                   S T X  X      

Israelsson, Lena S T X  X      

Lass, Bernd                          S T X  X      

Andrieu, Serge S F - - - -     

Nirlén, Roland                                 T 10:00-11:00 
§ 61, N 11:00-15:00 §§ 61-63, T från 15:00 §§ 64-85

S T - - X      

Mosesson, Jonny S F - - - -     

Strömberg, Henry                                                   
N 10:00-16:00 §§ 61-67, T 16:00-17:00 §§ 68-85 

S T - - - -     

           

Hermeth, Ilona                                   FP T  X  X     

Hansson, Mårten               N 10:00-19:30 §§ 61-73 FP N - - - -     

           

Brandebo, Botolf               T 10:00-21:20 §§ 61-84 V T X  X      

Singström, Lisette  V F - - - -     

Söderberg, Erland                                                  
N 10:00-16:50 §§ 61-68, T 16:50-20:30 §§ 69-79 

V T - -  X     

Haarala, Ove                     N 10:00-18:45 §§ 61-73 V N - - - -     

Ärlebrand, Marjetta          N 10:00-15:00 §§ 61-63 V N - - - -     

           

Krigsman, Tommy              NS T  X  X     

Henricsson, Bror                NS N - - - -     
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GÄLLIVARE KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESLISTA 
 Datum 
 2010-06-14 
  
 N = Närvarande  A = Avstår röst Omröstningar 
 F = Frånvarande  
 T = Tjänstgörande § 62 § 74 §   §  
 Ja nej ja nej ja nej ja nej
Ersättare 

Isaxon, Gun                      N 10:00-17:30 §§ 61-70 SKP N - - - -     

Carlsson, Rose-Marie  SKP F - - - -     

           

           

OMRÖSTNINGSRESULTAT:  28 11 23 11     

     

 
 
 


