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 KS/2010:8 -101 

 
§ 55 
Kommunstyrelsens delgivningar/anmälningar/kurser - 2010  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Delgivningar 
1. KS 2010.203 059 
Inköpschefen har den 18 mars 2010 svarat på brev från LO-facken angående kollektiv-
avtal.  
 
2.   KS 2010:207 007 
Revisorerna i Gällivare kommun har den 18 mars 2010 inkommit med slutdokument 
angående Granskning av Gällivare kommuns system och rutiner för föreningsbidrag. 
 
3.  KS 2010:208 007 
Revisorerna i Gällivare kommun har den 18 mars 2010 inkommit med slutdokument 
angående Granskning av lärarnas förutsättningar att genomföra sitt uppdrag – med ut-
gångspunkt i arbetstidsavtalet. 
 
4.   KS 2009:565 140 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 10 mars 2010 beslutat om utbetalning av bygdemedel 
för näringslivsbefrämjande insatser 2009. 
 
5.   KS 2010:190 736 
Socialnämnden har den 26 februari 2010 § 8 beslutat om uppföljning av färdtjänsttaxan. 
 
6.  KS 2010:103 100 
Migrationsverket har den 8 mars 2010 skickat ett informations- och prognosbrev om 
asyl- och flyktingmottagande 2010 och 2011. 
 
7.  KS 2010:188 100 
Sverigefinska riksförbundet har den 8 mars 2010 skickat en skrivelse om förverkligande 
av minoritetspolitiska rättigheter för sverigefinnar. 
 
8.  KS 2010:11 140 
Utvecklingschefen har den 10 mars 2010 skickat svar på skrivelse angående samarbete 
kring näringslivsfrågor till Maskintjänst AB. 
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9.   KS 2010:149 292 
Utvecklingsenheten har den 5 mars 2010 skickat svar på skrivelsen angående nytt upp-
dragsavtal till Nilivaara Folkets Hus. 
 
10.  KS 2009:734 142 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 22 februari 2010 beslutat om bidrag ur bygdemedel 
för projekt ”Hemvändare”. 
 
11.   KS 2010:111 141 
Verksamhetsrapport 2009 har inkommit, näringslivsutveckling i Gällivare. 
 
12.  KS 2009:150 105 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 8 mars 2010 beslutat om utbetalning 3, redovisnings-
period 2009-05-01 – 2009-08-31 med 20 600 euro till projekt Gränsleden – Marknads-
föring prioriterat område 1. Utveckling av näringslivet. 
 
13. KS 2010:216 100 
Dokument Projekt BAS – balanserad styrning 2009-2010. 
 
14. KS 2010:214 100 
Revisorerna i Gällivare kommun har den 23 mars 2010 kommit med en skrivelse  
angående styrelsens och nämndernas behandling av revisorernas granskningar. 
 
15. KS 2010:215 612 
Norrbottens Skidförbund har den 10 mars 2010 kommit med en vädjan: Starta upp på 
nytt med det regionala skidgymnasiet. 
 
16. KS 2010:213 049 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har den 19 mars 2010 kommit med  
information angående preliminärt besked om ersättning till kommunerna. 
 
17. KS 2010:229 108 
Kronofogden har den 25 mars 2010 beslutat att lämna över mål till Gällivare Tingsrätt 
angående Nordan i Malmberget Aktiebolag ./. Lapplands Kommunalförbund Gällivare 
kommun. 
 
18. KS 2010:237 612 
Jokkmokks kommun har den 22 mars 2010 § 22 beslutat att medlen för avtalet med 
Kommunförbundet gällande naturbruksgymnasierna som Jokkmokks kommun fått till-
baka ges till Lapplands gymnasium som en engångssumma för IT-investeringar. 
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19. KS 2010:134 702 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 26 mars 2010 beslutat att ärendet gällande lång hand-
läggningstid avslutas utan åtgärd gällande tillsyn enligt 8 kap 1 § Alkohollagen. 
 
20. KS 2008:656 620 
Norrbottens Läns Landsting har den 22 mars 2010 inkommit med rapporten Barn och 
ungdomars hälsa. 
 
21. KS 2010:247 735 
Socialnämnden har den 25 mars 2010 § 30 beslutat om omfördelning av demensboende. 
 
22. KS 2010:248 427 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 30 mars 2010 beslutat angående skrivelse om  
komfortmätning i Malmberget från medborgare. 
 
23. KS 2010:249 106 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 26 mars 2010 kommit med en inbjudan att söka medel 
till förebyggande insatser inom alkohol-, narkotika-, doping- och tobaksförebyggande 
insatser. 
 
24. KS 2010:159 142 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 25 mars 2010 beslutat bevilja bidrag ur bygdemedel 
till Snöskoterföreningen Polar. 
 
25. KS 2010:245 148 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 23 mars 2010 beslutat att ärendet angående anmälan 
om ändring avseende placering av avbaningsmassor från Salmijärvi dagbrott vid Aitik-
gruvan inte föranleder någon åt gärd . 
 
26. KS 2010:251 042 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har den 30 mars 2010 § 32 beslutat om budget-
uppföljning 2010. 
 
27.  KS 2010:184 106 
Samrådsgruppen för samefrågor har inkommit med ett protokoll 2010-02-25. 
 
28.  KS 2010.57 106 
Arbetsmarknadsrådet, Arbetsmarknadsområde Gällivare - Jokkmokk har inkommit med 
minnesanteckningar 2010-02-10. 
 
29.  KS 2009:74 840 
Laponiadelegationen har inkommit med protokoll 2009-12-21. 
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30.  KS 2010:106 107 
Lapplands Kommunalförbunds direktionsprotokoll 2010-02-26. 
 
31.  KS 2010:236 530 
Länstrafiken Norrbottens styrelseprotokoll 2010-02-19. 
 
32.  KS 2010:253 106 
Inlandskommunerna ekonomisk förenings styrelseprotokoll 2010-02-22. 
 
33. 
Protokoll har inkommit från: 

1. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2010:03-03. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2010-03-30. 
3. Miljö- och byggnämnden 2010-03-04. 
4. Socialnämnden 2010-03-25. 
5. Valnämnden 2010-01-21. 

 
 
Anmälningar 
1. KS 2010:5  257 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström har jml delegation meddelat att  
Gällivare kommun inte avser att utnyttja sin förköpsrätt i följande fastighetsförvärv: 
 
Maria Samuelsson och Kai Selkäläs planerade förvärv av fastigheten Gällivare  
Gällivare 12:481 från nuvarande ägarna till fastigheten Veronica Nilsson-Junros och 
Marcus Nedergård Zetterqvist. 
 
Elof Nilssons planerade förvärv av fastigheten Gällivare Gällivare 12:480 från  
nuvarande ägarna till fastigheten Veronica Nilsson-Junros och Marcus Nedergård  
Zetterqvist. 
 
Jonny Thurströms planerade förvärv av fastigheten Gällivare Jutsarova 1:6 från  
nuvarande ägaren till fastigheten Kjell Viklund. 
 
Erik Gunnervalls planerade förvärv av fastigheten Gällivare Gällivare 12:57 från nuva-
rande ägarna till fastigheten Kurt Oskar Gunnar Johansson, Tomas Rosenqvist, Ulf 
Wallentheim och Mattias Rosenqvist. 
 
Karl-Gunnar Utterströms planerade förvärv av fastigheten Gällivare Liikavaara 7:1 från 
nuvarande ägaren till fastigheten Sveaskog Förvaltnings AB. 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  105 (158) 
 
 2010-04-26 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
Henrik Johanssons planerade förvärv av fastigheten Gällivare Dokkas 15:1 från  
nuvarande ägaren till fastigheten Gunnar Olssons dödsbo. 
 
Hendrik Johanssons planerade förvärv av fastigheten Gällivare Killinge 4:3 från  
nuvarande ägaren till fastigheten Lisbeth Mogensdotter. 
 
Johan Meijer och Britt Gustavssons planerade förvärv av fastigheten Gällivare  
Soutujärvi 6:25 från nuvarande ägaren till fastigheten Minette Levén. 
 
John och Camilla Arvidssons planerade förvärv av fastigheten Gällivare Meurisvare 
1:52 från nuvarande ägaren till fastigheten Ronja Barkman. 
 
Tom Johanssons planerade förvärv av fastigheten Gällivare Saivorova 1:10 från  
nuvarande ägaren till fastigheten Daniel Sedig och Linda Svensson. 
 
2.  KS 2010:197  050 
Kommunstyrelsens ordförande har den 10 mars 2010 jml delegation beslutat om upp-
handling av elkapitalvaror från Erikssons Center AB. Avtalstid 2010-04-01 – 2012-03-
31. 2 år med rätt för beställaren att förlänga avtalet med 1 år.  
 
3.   KS 2010:198  050 
Kommunstyrelsens ordförande har den 3 mars 2010 jml delegation beslutat om anbud 
utförande av bostadsförsörjningsplanering från MAF Arkitektkontor AB. Ramavtal. 
Avtalstid 2010-04-01 – 2012-03-31. Två år med rätt för beställaren att förlänga avtalet 
med ett år.  
 
4.   KS 2010:199  050 
Kommunstyrelsens ordförande har den 3 mars 2010 jml delegation beslutat om anbud 
utförande av följeforskning från SVID Stiftelsen Svensk Industridesign, Stockholm. 
Ramavtal. Avtalstid 2010-04-01 – 2012-03-31. 2 år med rätt för beställaren att förlänga 
avtalet med 1 år.  
 
5.  KS 2010:200  050 
Kommunstyrelsens ordförande har den 3 mars 2010 jml delegation beslutat om anbud 
utförande av centrum – handelsplanering från Niras Sweden AB, Norrköping. Ram-
avtal. Avtalstid 2010-04-01 – 2012-03-31. 2 år med rätt för beställaren att förlänga  
avtalet med 1 år.  
 
6.  KS 2010:202  050 
Kommunstyrelsens ordförande har den 12 mars 2010 jml delegation beslutat om anbud 
revision av kommunala bolag från Deloitte AB, Luleå. Avtalstid 2010-2013 års  
revision. 
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7.  KS 2010:187  805 
Minoritetsspråkshandläggaren har den 10 mars 2010 jml delegation beslutat bevilja  
medel 3 940 kr till översättning av webbsida till nord- och lulesamiska. 
 
8.  KS 2010:159  142 
Kommunstyrelsens ordförande har den 4 mars 2010 jml delegation yttrat sig över  
ansökan om bygdemedel från Snöskoterföreningen Polar, Skaulos ansökan till Läns-
styrelsen. 
 
9.  KS 2010:42  800 
Lotterihandläggaren har den 17 mars 2010 jml delegation beslutat om tillståndsbevis för 
lotteri för Gällivarenappet 2010, Malmbergets AIF. 
 
10.  KS 2009:722  531 
Nämnd- och utredningsenheten har den 23 mars 2010 inkommit med en slutredovisning 
av investeringsprojekt byte av fordon till vaktmästeriet. 
 
11.   KS 2010:108  702 
Alkoholhandläggaren har den 12 mars 2010 jml delegation anmält beslut om tillfällig 
servering till slutet sällskap samt tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten. 
 
12.  KS 2010.87  805 
Kommunchefen har den 31 mars 2010 besvarat en skrivelse från Kiruna Advokatbyrå 
angående avtal med IOGT-NTO. 
 
13.  KS 2010:201  807   
Utvecklingschefen har den 26 mars 2010 jml delegation beslutat om stöd till marknads-
föring för Gällivare Vintermarknad 2010 med 25 000 kronor. 
 
14.  KS 2010:210  140 
Utvecklingschefen har den 26 mars 2010 jml delegation beslutat om medfinansiering till 
pris för Årets Landsbygdsföretagare i Gällivare kommun. 
 
15.  KS 2009:685  141 
Utvecklingschefen har den 22 mars 2010 jml delegation tecknat ramavtal med  
Expandum AB. Avtalet reglerar Expandums roll som utförare av tjänster åt Gällivare 
kommun. Avtalstid 1 januari 2010 – 31 december 2012. 
 
16.  KS 2010:231  805 
Minoritetsspråkshandläggaren har den 6 april 2010 jml delegation beslutat att bevilja 
40 000 kronor till utarbetande av stor ordbok för meänkieli. 
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17.  KS 2010:195  805 
Minoritetsspråkshandläggaren har den 6 april 2010 jml delegation beslutat att bevilja 
10 000 kronor till körprojekt Odda eatnamat – Nya planer. 
 
 
Kurser 
1. Framtidens välfärd – hållplats: 2010 
Datum: 2010-05-03 
Plats: Haparanda 
Pris: - 
 
2. Informations-/utbildningsdag om de nya alkohol- och tobakslagarna 
Datum: 2010-06-07 
Plats: - 
Pris: - 
 
3. Mot Lissabon & Europa 2020 via norra Sverige 
Datum: 2010-05-05 
Plats: Skellefteå 
Pris: -  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  108 (158) 
 
 2010-04-26 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2010:53 -042 

 
§ 56 
Kommunstyrelsens budgetuppföljning - 2010  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp informa-
tion angående budgetuppföljning. 
 
Vid dagens sammanträde informerar Marianne Jonsson, förvaltningschef Social-
förvaltningen, Inga-Maj Backman, förvaltningschef Service- och teknikförvaltningen, 
Kjell Wallgren, förvaltningschef Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen, och  
Lennart Johansson, kommunchef, om respektive förvaltnings budgetuppföljning för 
perioden januari till mars 2010. Göran Sandström, ekonomichef, informerar om  
kommunens budgetuppföljning för samma period. 
 
Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning januari-mars 2010. 
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 KS/2010:54 -101 

 
§ 57 
Information till kommunstyrelsen angående Malmberget - 2010   
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp informa-
tion angående Malmberget. 
 
Vid dagens sammanträde informerar Tommy Nyström (s) om kommande möte, den 
nydragna vägen i Malmberget, samt planer för städning av Malmberget.  
 
Anders Åhl, informationschef, informerar om informationsplatsen Nya Gällivare i före 
detta Gunillaskolan, där interaktiva skärmar och en bildberättelse om samhället från 
dåtid till nutid kommer att installeras. Invigningen kommer att hållas 11 maj 2010. 
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 KS/2010:55 -101 

 
§ 58 
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden - 2010  
 
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 kommunala råden. 
 
Vid dagens sammanträde informerar Wania Lindberg (s) om Rådet för funktionshinder, 
bland annat om tillgänglighet för rullstolsbundna, yttrande kring Folkhälsopolitisk plan 
och Landsbygdspolitiskt handlingsprogram, information rörande Skapa kraft, samt  
klagomål mot Folkets Hus Gällivare gällande icke fungerande hörselslingor. 
 
Birgitta Larsson (s) informerar om Landsbygdsrådets årsstämma som hölls 12 april 
2010 i Skaulo, där bland annat planer inför sommaren, information om Skapa kraft, 
samt enkät rörande önskemål bland befolkningen på landsbygden presenterades. Birgitta 
Larsson informerar även att hon har deltagit vid Norrbottens bygdeförenings stämma, 
samt Föreningen Nordens sammanträde. 
 
Birgitta Larsson (s) informerar om Hälsorådet, bland annat om Fryshusandan som hölls 
19-20 april 2010, att Ridklubben Dundret har tilldelats pris för sitt engagemang i  
ungdomar, samt Hälsorådets pågående aktiviteter. 
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 KS/2010:56 -101 

 
§ 59 
Information angående "Nya Gällivare" - 2010  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp informa-
tion angående ”Nya Gällivare”. 
 
Ulf Hansson, utvecklingschef, informerar vid dagens sammanträde om bland annat 
genomförda projekt, såsom föreläsningar och undersökningar bland ungdomar, samt 
kommande aktiviteter, däribland invigningen av informationsplatsen på före detta  
Gunillaskolan, rekrytering av mark- och exploateringsingenjör, samt pilotprojektet 
Hållbara städer. 
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 KS/2010:90 -101 

 
§ 60 
Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning - Personalenheten  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat om årsplanering för kommunstyrelsens sammanträden 
2010. Årsplaneringen syftar till att följa kommunstyrelsens reglemente där kommunsty-
relsens uppdrag och ansvar finns fastställt. Vid dagens sammanträde informerar Jan 
Pohjanen, personalchef, om personalenhetens verksamhet mellan kl. 08:35-09:00. 
 
Styrkort 
Jan Pohjanen informerar om pågående arbeten utifrån styrkort och andra planer. Arbete 
pågår med det nya samverkansavtalet FAS, den framtagna kompetens- och personalför-
sörjningsplanen, folkhälsoarbetet m.m.  
 
Organisation/Personal 
Idag består personalenheten av 14 stycken medarbetare. Enheten har minskat sitt antal 
anställda och fortsätter med det vid naturliga avgångar/pension och en plan för verk-
samhetsöverföring/kompetensöverföring har upprättats.  
 
Framtid och utveckling 
PA-systemet ska utökas med ytterligare tre moduler, för kompetensarbete för rehabili-
teringsarbetet och för rekryteringsarbetet. Samarbete pågår med kommunerna inom 
Lapplands kommunförbund. Enheten fortsätter också jobba med att etablera externa 
kontakter och nätverk. Gällivare kommun kommer t.ex. att tillsammans med bland an-
nat Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen medverka i ett projekt som kallas  
”Hållbar Rehabilitering”.  
 
Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsuppföljning personalenheten. 
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§ 61 
Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning - IT-enheten  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat om årsplanering för kommunstyrelsens sammanträden 
2010. Årsplaneringen syftar till att följa kommunstyrelsens reglemente där kommunsty-
relsens uppdrag och ansvar finns fastställt. Vid dagens sammanträde informerar Anders 
Skoglund, IT-chef, om IT-enhetens verksamhet mellan kl. 09:00-09:30. 
 
Styrkort 
Anders Skoglund redovisar för en ny finansieringsmodell för IT som omfattar samtliga 
förvaltningar. Vidare informerar han att IT-enhetens handlingsplan för 2010 är upp-
rättad. 
 
Organisation/Personal 
IT-enheten består idag av 12 personer. Personalen sitter samlade i IT-enhetens lokaler i 
kommunhuset. En pensionsavgång har skett under 2009-2010 och tjänsten är indragen. 
På sikt ser IT-enheten ett behov av att kompetensförsörjning då ett antal av de anställda 
går i pension inom en tioårsperiod. 
 
Pågående arbeten 
IT-enheten håller på att byta ut serverparken från fysiska servrar till virtuella servrar. 
Bytet kommer att innebära en energibesparing för kommunen. Enheten jobbar också 
vidare med systemet för utskriftshantering och akuta byten av datorer. Ett överlämnande 
av stadsnätet kommer att ske till förvaltaren och kommunikationsoperatören OpenNet. 
 
Framtid/Utveckling 
IT-enheten håller på att ta fram en modell för processinriktat arbetssätt som kommer att 
innebära arbetsrotation och kräver kompetensöverförning mellan medarbetarna. 
 
Införande av ny plattform som ska ersätta dagens. 
 
Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsuppföljning IT-enheten. 
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 KS/2010:90 -101 

 
§ 62 
Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning - Nämnd och utredningsenheten  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat om årsplanering för kommunstyrelsens sammanträden 
2010. Årsplaneringen syftar till att följa kommunstyrelsens reglemente där kommun-
styrelsens uppdrag och ansvar finns fastställt. Vid dagens sammanträde informerar  
Maria Kvarnström Söderström, administrativ chef, om nämnd- och utredningsenhetens 
verksamhet mellan kl. 09:50-10:20. 
 
Styrkort 
Arbete med verksamhetsstyrning och planering utifrån styrkorten pågår, just nu jobbar 
enheten med bl.a. miljöplan, energiplan, förslag till utveckling av växel/reception. 
 
Organisation/Personal 
Enheten har 23 anställda, två personer har gått i pension under 2010 och under de kom-
mande fem åren beräknas sex personer till gå i ålderspension. 
 
Pågående arbete 
Enheten jobbar fortlöpande med utveckling av ärende- och dokumenthanteringssystemet 
LEX, valadministration, förändringar inom minoritetsspråklagen m.m. 
 
Framtid/Utveckling 
Överförmyndarverksamheten kommer att göra en översyn av sitt arbetssätt i och med att 
kommunfullmäktige beslutat tillsätta en överförmyndarnämnd. Nämnd- och utrednings-
enheten kommer att se över sin organisation med anledning av kommande pensionsav-
gångar.  
 
Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsuppföljning Nämnd- och utredningsenheten. 
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 KS/2010:90 -101 

 
§ 63 
Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning - Ekonomienheten  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat om årsplanering för kommunstyrelsens sammanträden 
2010. Årsplaneringen syftar till att följa kommunstyrelsens reglemente där kommun-
styrelsens uppdrag och ansvar finns fastställt. Vid dagens sammanträde informerar  
Göran Sandström, ekonomichef, om ekonomienhetens verksamhet mellan kl. 10:20-
10:50. 
 
Styrkort 
Enheten jobbar med förslag till hur pensionsskulden skall hanteras samt förslag till  
finanspolicy. Vidare jobbar enheten bl.a. verksamhetsplaneringsprocessen, underlag till 
kommunplan samt uppföljningar i delårs- och årsbokslut.  
 
Organisation/Personal 
Vid enheten jobbar idag 16 personer och inom en femårsperiod kommer fyra personer 
att gå i pension. 
 
Pågående arbete 
Enheten jobbar fortgående med projekt E-faktura. Vidare kommer enheten att under 
2010 införa ny kontoplan.  
 
Framtid/Utveckling 
Ekonomienheten jobbar för att finna effektivare processer i sitt dagliga arbete. Vid  
pensionsavgångar m.m. kommer det vara viktigt att kunna rekrytera kvalificerade  
personer.  
 
Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsuppföljning Ekonomienheten. 
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§ 64 
Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning - Utvecklingsenheten  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat om årsplanering för kommunstyrelsens sammanträden 
2010. Årsplaneringen syftar till att följa kommunstyrelsens reglemente där kommun-
styrelsens uppdrag och ansvar finns fastställt. Vid dagens sammanträde informerar Ulf 
Hansson, utvecklingschef, om utvecklingsenhetens verksamhet mellan kl. 10:50-11:15. 
 
Styrkort 
Arbetet med att inarbeta verksamhetsstyrning och styrkort har genomförts på enheten. 
Under 2009 utarbetades kommunstyrelsens styrkort för näringslivs- och utveckling-
sarbetet och enhetens verksamhet är nu införlivad i kommunledningskontorets styrkort. 
 
Organisation/Personal 
Enheten består idag av tre anställda samt 3 inom projektverksamheten. Under sista  
delen av 2009 genomfördes en organisationsförändring och informationsenheten  
bildades som en egen enhet inom kommunledningskontoret.  
 
Pågående arbete 
Enheten jobbar enligt plan med näringslivsfrågor, etableringsfrågor, naturresursfrågor, 
landsbygdsutveckling m.m. Ett viktigt inslag i nya Gällivare är samordning och samsyn 
kring samhällsutvecklingsfrågor med övriga förvaltningar inom kommunen. 
 
Framtid/Utveckling 
Samhällsomvandlingen och fortsatt satsning på besöksnäring och handel, landsbygds-
utveckling är prioriterat. Enheten har också tydliga uppdrag från politiken att genomföra 
utvecklingsinsatser kring marknadsföring, attityder, samarbetsklimat och kommer att 
lägga resurser på detta.  
 
Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsuppföljning Utvecklingsenheten. 
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§ 65 
Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning - Informationsenheten  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat om årsplanering för kommunstyrelsens sammanträden 
2010. Årsplaneringen syftar till att följa kommunstyrelsens reglemente där kommunsty-
relsens uppdrag och ansvar finns fastställt. Vid dagens sammanträde informerar Anders 
Åhl, informationschef, om informationsenhetens verksamhet mellan kl. 11:15-11:45. 
 
Styrkort  
Arbetet med att införliva styrkortsmodellen inom ramen för kommunledningskontoret 
har påbörjats i samband med att enheten inrättades i januari 2010. 
 
Organisation/Personal 
Vid informationsenheten arbetar idag fyra personer och för närvarande har enheten inga 
aktuella pensionsavgångar. 
 
Pågående arbete 
För närvarande jobbar enheten med bl.a. intern information, kommunbladet, intranätet, 
och städkampanj. 
 
Framtid/utveckling 
Enheten ser ett behov av att arbeta med utveckling för kommunen vad gäller sociala 
medier, utveckling av intranätet, attitydarbete, den grafiska profilen m.m. 
 
Övrigt 
Informationsverksamheten ska präglas av objektivitet, ärlighet och tydlighet och  
enheten har tagit fram mål inom området.  
 
Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsuppföljning Informationsenheten. 
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 KS/2010:265 -050 

 
§ 66 
Anbud planarkitekttjänster  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta anbud för  
Uppdragstyp A+B : 

* ALMA arken Arkitekter AB 
* Vectura Consulting AB 
* Tyréns AB 

Uppdragstyp C: 
* ALMA arken Arkitekter AB 
* Vectura Consulting AB 

 
att upphandlingskontrakt undertecknas under förutsättning att överprövning inte begärs, 
och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar om åtgärder enligt 16 kap. 2 
§ LOU. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Avtalet med MAF Arkitektkontor avseende rubr. har löpt ut (2010-03-31). På uppdrag 
av Miljö- och byggkontoret har anbud infordrats. Upphandlingen har annonserats enligt 
gällande regler och följande har erhållit förfrågningsunderlaget: 
Arkitekten Inger Olsson, Gällivare 
Tyréns AB, Kiruna 
MAF Arkitektkontor AB, Luleå 
Arkitekthuset Monarken AB, Piteå 
WSP Samhällsbyggnad, Norrköping 
Alma arken Arkitekten AB, Stockholm 
Origo Arkitekter AB, Stockholm 
Structor Projektutveckling AB, Stockholm 
Vectura, Nyköping 
Opic, Linköping 
Mercell Svenska AB, Göteborg 
 
Anbud har inkommit enligt nedan. 
Arkitekten Inger Olsson, Gällivare 
Tyréns AB, Kiruna 
MAF Arkitektkontor AB, Luleå 
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Arkitekthuset Monarken AB, Piteå 
WSP Samhällsbyggnad, Norrköping 
Alma arken Arkitekten AB, Stockholm 
Origo Arkitekter AB, Stockholm 
Structor Projektutveckling AB, Stockholm 
Grontmij AB, Stockholm 
Tengbomgruppen ab, Stockholm 
Sweco Architects AB, Falun 
Pöyry Architects OY, Helsingfors 
 
Samtliga har avgett anbud på bägge uppdragstyperna; A+B resp C. Sammanställning av 
anbuden enligt "Sammanställning-utvärdering anbud planarkitekttjänster. Ramavtal". 
 
Av sammanställningen framgår att de ekonomiskt fördelaktigaste anbuden för resp upp-
dragstyp är avgivna enligt nedan. 
Uppdragstyp A+B : 

* ALMA arken arkitekter AB 
* Vectura Consulting AB 
* Tyréns AB 

Uppdragstyp C: 
* ALMA arken arkitekter AB 
* Vectura Consulting AB 

 
Förslag till beslut 
att anta anbud enligt ovan och upphandlingskontrakt undertecknas under förutsättning 
att överprövning inte begärs och om sådan begärs att förvaltningsdomstol inte förordnar 
om åtgärder enligt 16 kap.2§ LOU. Utvärderingen har skett i samråd med verksamhets-
ansvariga. Avtalstid: 2010-05-01 – 2012-04-30, 2 år med möjlighet till förlängning 1 år. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förfrågningsunderlag för tillhandahållande av planarkitekttjänster m.m. för Gällivare 
kommun. Ramavtal. 
2. Centrala Inköpsfunktionens skrivelse 2010-04-15. 
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 KS/2010:185 212 

 
§ 67 
Förslag till Översiktsplan för Pajala kommun  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att yttrande om utställningshandlingar avseende Förslag till Översiktsplan för Pajala 
kommun lämnas enligt förslag. 
 
Bakgrund 
Pajala kommun utarbetar för närvarande en ny översiktsplan. Utställningshandlingarna 
för detta har översänts till Gällivare kommun för yttrande. Yttrande ska ha inlämnats till 
Pajala kommun senast 4 maj 2010. 
 
Utvecklingsenheten har samordnat Gällivare kommuns yttrande efter kontakter med 
miljö- och byggkontoret, kommunledningskontoret och service- och teknikförvaltning-
en. I detta har framkommit olika samverkansområden såsom naturvård, infrastruktur, 
skoterleder, rennäring och vindkraft. Förslaget till yttrande omfattar dessa punkter. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet bedöms inte beröra barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Utvecklingsenheten föreslår 
 
att yttrande om utställningshandlingar avseende Förslag till Översiktsplan för Pajala 
kommun lämnas enligt förslag. 
 
Beslutsunderlag 
1. Utvecklingenhetens tjänsteskrivelse 2010-04-12. 
2. Förslag till yttrande. 
3. Utställningshandlingar. 
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 KS/2010:235 -265 

 
§ 68 
Förslag till bildande av naturreservat i Gällivare kommun  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Gällivare kommun avstyrker förslaget till bildande av naturreservaten Karsberget, 
Kaipabäcken, Hippatj och Tjappesvare och överlämnar bifogat yttrande till Läns-
styrelsen i Norrbotten. 
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen har översänt förslag till beslut samt skötselplaner för naturreservaten  
Hippatj, Kaipabäcken, Karsberget och Tjappesvare i Gällivare kommun för yttrande. 
Yttrandet ska vara länsstyrelsen tillhanda senast 12 maj 2010. 
 
De höga naturvärden inom de aktuella områdena uppmärksammades vid den inventer-
ing av skyddsvärda statliga skogar som genomfördes av länsstyrelsen och Naturvårds-
verket under åren 2003-3005. Under 2005 gjordes en överenskommelse mellan Natur-
vårdsverket, Sveaskog och Länsstyrelsen i Norrbotten hur de skyddsvärda områdena 
skulle bevaras långsiktigt. Nuortajegge är ett av 168 områden i Norrbotten som pekades 
ut som ett blivande naturreservat. 
 
Karsberget är ett ca 200 ha stort område nordväst om Mårdsel som berör N 2000- om-
rådet Råneälven och som omfattar flerskiktad tallskog och urskogsartad hänglavsrik 
granskog samt ett område med sandtallskog. Området brukas av Gällivare Skogssame-
by. 
 
Hippatj är ett ca 717 ha stort område i östligaste kanten av Gällivare kommun, ca 7 km 
sydväst om Lansjärv, och utgörs av ett större granskogs-, myr- och sumpskogsområde. 
Området berör N 2000- områden Torne och Kalix älvsystem. Området brukas av  
Gällivare Skogssameby. 
 
Kaipabäcken är ett 721 ha stort område ca 1 km öster om byn Polcirkeln och består av 
mycket variationsrik natur och utgörs av en mosaik av skog- och myrmark utefter den 
10-20 meter breda och mestadels lugnt flytande Kaipabäcken. Området berör N2000- 
området Råne älv. Området brukas av Gällivare Skogssameby. 
 
Tjappesvare är ett 142 ha stort område som ligger ca 12 km nordväst om byn Pålkem i 
södra delen av Gällivare kommun och består av två mindre urskogsberg med en brant, mar-
kerad dal mellan bergen. Området berör N 2000- området Råne Älv. Området brukas av 
Gällivare Skogssameby. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet föranleder inga kommunalekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet berör inte barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Utvecklingsenheten föreslår 
 
att Gällivare kommun avstyrker förslaget till bildande av naturreservaten Karsberget, 
Kaipabäcken, Hippatj och Tjappesvare och överlämnar bifogat yttrande till Läns-
styrelsen i Norrbotten. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag till bildande av naturreservaten Karsberget, Kaipabäcken, Hippatj och  
Tjappesvare.  
2. Förslag till yttrande från Gällivare kommun. 
3. Utvecklingsenhetens tjänsteskrivelse 2010-04-13. 
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 KS/2009:507 -232 

 
§ 69 
Försäljning av fastigheten Gällivare 12:522  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna upprättat förslag till tillägg till köpekontrakt mellan Gällivare kommun 
och ICA Fastigheter Sverige AB. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har 2010-02-15 § 19 beslutat att försälja tomten Gällivare 12:522 till 
ICA Fastigheter Sverige AB. 
 
ICA har framfört önskemål om att få ett tillägg till undertecknat köpekontrakt gällande 
överlåtelse av fastigheten Gällivare 12:522 till av ICA Sverige AB helägt dotterbolag 
Fastica AB på oförändrade villkor. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att godkänna upprättat förslag till tillägg till köpekontrakt mellan Gällivare kommun 
och ICA Fastigheter Sverige AB. 
 
Beslutsunderlag 
1. Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse 2010-04-09. 
2. Tillägg till köpekontrakt. 
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 KS/2010:264 -514 

 
§ 70 
Parkeringsplatser, Kyrkallén  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att 35 parkeringsplatser anläggs i området mellan Östra och Västra Kyrkallén, enligt 
redovisad projektering. 
 
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningen har fått uppdraget att anlägga parkeringsplatser på 
området mellan Östra och Västra Kyrkallén i centrala Gällivare. Projekteringen är gjord 
så att den ger två valmöjligheter vad avser total antalet parkeringsplatser. Den möjliggör 
också etappindelning av arbetet. Totalt kan 35 parkeringsplatser anläggas i området, 
varav i alternativ/etapp ett 23 och i alternativ/etapp två, 12 parkeringsplatser. 
 
Alternativ/etapp ett avser anläggande av parkeringsplatser i nuvarande grönområde  
mellan Östra och Västra Kyrkallén. Endast halva området från Hantverkargatan mot 
Parkgatan, föreslås tas i anspråk. Totalt kan 23 parkeringsplatser göras tillgängliga med 
infart till parkeringsområdet via Östra Kyrkallén och utfart från parkeringsområdet via 
Västra Kyrkallén. Kostnaden för anläggandet har beräknats till totalt 1 056 000 kronor.  
 
Alternativ/etapp två innebär att parkeringsplatser anordnas utanför nuvarande System-
bolaget på bägge sidor av Västra Kyrkallén. Totalt beräknas 12 platser bli tillgängliga 
med den åt gärden. Kostnaden har beräknats till totalt 750 000 kronor.  
 
Behovet av parkeringsplatser i centrum är redan idag stort och kan antas öka i samband 
med att planerade byggprojekt startar. Service- och teknikförvaltningen föreslår därför 
att båda alternativen som redovisas i projekteringen utförs till en kostnad av 1 800 000 
kronor. Finansieringen föreslås belasta konto "medel för insatser" och service- och  
tekniknämnden kommer att ta beslut i finansieringsfrågan vid sammanträde den 4 maj 
2010.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför en investering på 1 800 000 kronor. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Tillgången till en "inrättad parkeringsanläggning" skulle bidra till en ökad trygghet och 
säkerhet och ge en tydligare överblick över området, vilket är positivt för alla. I nuläget 
är parkeringssituationen besvärlig, vilket gör att hela trafikflödet kan upplevas rörigt 
och svårt att överblicka.  
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Förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att 35 parkeringsplatser anläggs i området mellan Östra och Västra Kyrkallén, enligt 
redovisad projektering. 
 
Beslutsunderlag 
1. Projektering. 
2. Karta. 
3. Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-04-15. 
 
Yrkande 
Jeanette Wäppling (v) yrkar i enlighet med förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med  
Jeanette Wäpplings förslag.  
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 KS/2009:208 -026 

 
§ 71 
Obligatorisk legitimation för anställda i Gällivare kommun  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att införa legitimation för anställd personal inom alla förvaltningar, 
 
att rekommendera nämnderna att anta utredningens förslag avseende prioriterings-
ordning och förslag till kostnadsfördelning, 
 
att ansvara för grundinvesteringarna som krävs för tillverkningen av legitimationerna, 
skrivare med utrustning kronor 45 000 och reliefskrivare med utrustning 50 000 kronor, 
totalt 95 000 kronor, 
 
att medel anvisas ur konto 312 ”Till kommunstyrelsens förfogande” med ansvar 15701. 
 

Bakgrund 
Frågan om legitimation för anställda i Gällivare kommun har varit aktuell under en tid 
och också behandlats av service- och tekniknämnden. De kompletteringar som har  
begärts, har nu tillförts ärendet.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Det är förenat med vissa kostnader för förvaltningarna att göra de legitimationskort som 
föreslås. Nyttan med dessa överväger dock den kostnad som blir aktuell.  
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det är tryggt för barn och unga, faktiskt för alla att få information om att de kan kräva 
att personal från Gällivare kommun kan uppvisa en giltig legitimation. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att införa legitimation för anställd personal inom alla förvaltningar, 
 
att rekommendera nämnderna att anta utredningens förslag avseende prioriterings-
ordning och förslag till kostnadsfördelning, 
 
att ansvara för grundinvesteringarna som krävs för tillverkningen av legitimationerna, 
skrivare med utrustning kronor 45 000 och reliefskrivare med utrustning 50 000 kronor, 
totalt 95 000 kronor, 
 
att medel anvisas ur konto 312 ”Till kommunstyrelsens förfogande” med ansvar 15701. 
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Beslutsunderlag 
1. Utredning. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-03-31 § 52. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-05-04 § 74. 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-25 § 94. 
5. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-02-23 § 34. 
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-29 § 60. 
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 KS/2010:191 -611 

 
§ 72 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden anhåller om medel till trä/metallslöjdsal 
Tallbacka 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anvisa 200 000 kr ur projekt 89901 med ansvar 80 till projektkonto som Barn-,  
utbildning- och kulturförvaltningen snarast efter beslut meddelar ekonomienheten. 
 
Bakgrund 
Investeringsreserven för år 2010 uppgår f n till 8 975 000 kronor, inklusive föreslagen 
kompletteringsbudgetering av 5 870 000 kronor från 2009. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Investeringsreserven minskar med 200 000 kronor. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Säkrare arbetsmiljö för eleverna. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anvisa 200 000 kr ur projekt 89901 med ansvar 80 till projektkonto som Barn-,  
utbildning- och kulturförvaltningen snarast efter beslut meddelar ekonomienheten. 
 
Beslutsunderlag 
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-03-03 § 26. 
2. Ekonomienhetens skrivelse 2010-03-11. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-29 § 64. 
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 KS/2010:192 -739 

 
§ 73 
Socialnämndens begäran om anslag ur utvecklingsmedel till projektinventering 
äldreboenden  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta lokalstyrgruppens förslag till utredningsdirektiv för ”Strategisk plan för framtida 
boenden för äldre i Gällivare kommun”, 
 
att socialnämndens begäran om tilläggsanslag för projektinventering om framtidens 
behov och utformning av äldreboenden inom kommunen avslås med anledning av  
lokalstyrgruppens förslag, 
 
att projektgruppen för "Strategisk plan för framtida boenden för äldre i Gällivare  
kommun" återkommer till kommunstyrelsen med begäran om anslag för finansiering av  
utredningen. 
 
Bakgrund 
Lokalstyrgruppen har 2010-04-08 § 7 beslutat att anta förslag till utredningsdirektiv för 
”Strategisk plan för framtida boenden för äldre i Gällivare kommun”. Direktiven över-
ensstämmer med intentionerna i socialnämndens förslag till projektinventering om 
framtidens behov och utformning av äldreboenden inom kommunen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Anslaget utvecklingsmedel minskar med 700 000 kronor till 500 000 kronor. 
 
Förslag till beslut 
att anvisa 700 000 kr ur verksamhet 941 utvecklingsmedel, i enlighet med social-
nämndens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
1. Socialnämndens protokoll 2010-02-26 § 17. 
2. Ekonomienhetens skrivelse 2010-03-11. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-29 § 65. 
4. Lokalstyrgruppens protokoll 2010-04-08 § 7. 
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Yrkande  
Tommy Nyström (s) yrkar  
 
att anta lokalstyrgruppens förslag till utredningsdirektiv för ”Strategisk plan för framtida 
boenden för äldre i Gällivare kommun”, 
 
att socialnämndens begäran om tilläggsanslag för projektinventering om framtidens 
behov och utformning av äldreboenden inom kommunen avslås med anledning av  
lokalstyrgruppens förslag, 
 
att projektgruppen för "Strategisk plan för framtida boenden för äldre i Gällivare  
kommun" återkommer till kommunstyrelsen med begäran om anslag för finansiering av 
utredningen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med  
Tommy Nyströms förslag.  
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 KS/2010:209 -808 

 
§ 74 
Avtal Gällivare skidallians  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna upprättat förslag till avtal mellan Gällivare Skidallians och Gällivare 
kommun, 
 
att för år 2010 anvisa 925 000 kronor ur verksamhet 941 utvecklingsmedel, 
 
att för åren 2011-2013 anvisa rambudget om 925 000 kronor i budgetprocessen. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra till kommunledningskontoret att 
ta fram organisationsförslag för kommande World Cup arrangemang. Ett avtalsförslag 
mellan Gällivare kommun och Gällivare Skidallians har upprättats för arrangemanget av 
World Cup. 
 

Förslaget omfattar tiden 2010- 2013-06-30. Förslaget innefattar således tävlingsåren 
2010 och 2012 samt mellanliggande år 2011 och delar av 2013. Förslaget innebär att 
Gällivare kommun ut ger en ekonomisk ersättning till Gällivare Skidallians i samband 
med anordnandet av World Cup. Avtalet reglerar även åtaganden för mellanåret 2011 
som ej är ett tävlingsår. Under detta år skall ett projekt bedrivas med inriktningen att 
kraftsamla och gemensamt arbeta för att befästa och vidareutveckla Gällivare som  
attraktiv vinter- och skidort. En projektansökan skall inges för att möjliggöra extern 
finansiering. 
 

Gällivare Skidallians skall bilda ett aktiebolag som kommer att vara kommunens avtals-
part. 
 

Den ekonomiska ersättningen som skall ut gå är 925 000 kronor/år. Ersättningen för 
2011 skall utgöra kommunens del av projektets finansiering med offentliga medel.  
Erhålls ingen extern finansiering av projektet skall ersättningen även för detta år utgå 
med högst 925 000 kronor. 
 

Avtalet reglerar även vad kommunen skall tillhandahålla i form av tävlingsklar arena för 
genomförandet av World Cup. 
 

Gemensamt för samtliga år är att en budget skall upprättas som skall godkännas av 
kommunen. 
 

I övrigt enligt förslag till avtal. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Särskilda medel måste anvisas för år 2010. För de kommande åren 2011-2013 förslås att 
medel anvisas i budgetprocessen. Anslaget för utvecklingsmedel uppgår f n till 
1 200 000 kronor. Anslaget minskar med 925 000 kronor till 275 000 kronor. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Avtalet innebär inga särskilda konsekvenser för barn och unga. Anordnandet av World 
Cup ökar intresset för skidåkning, vilket kan medföra ett utökat idrottsutövande bland 
ungdomar samt bidra till ungdomars val av bostads- och studieort. 
 
Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna upprättat förslag till avtal mellan Gällivare Skidallians och Gällivare 
kommun, 
 
att för år 2010 anvisa 925 000 kronor ur verksamhet 941 utvecklingsmedel, 
 
att för åren 2011-2013 anvisa rambudget om 925 000 kronor i budgetprocessen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-29 § 66. 
2. Kommunledningskontorets skrivelse 2010-04-23. 
3. Förslag till avtal. 
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 KS/2008:544 -026 

 
§ 75 
Utvärdering/uppföljning av riktlinjer för hälsofrämjande arbete och friskvårds-
verksamhet i Gällivare kommun  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tidigare planerad utbildning hälsofrämjande ledarskap/medarbetarskap för chefer och 
hälsoinspiratörer genomförs 2010 till en kostnad på 90 tkr och att anslaget anvisas från 
verksamhet 943, utveckling/avveckling personal med ansvar 80 till verksamhet 845, 
personalpolitiska åtgärder med ansvar 15301, 
 
att grundutbildning genomförs för de ca 40 nya hälsoinspiratörer som tillkommit de 
senaste fem åren och att kostnaden på 30 tkr anvisas från verksamhet 943,  
utveckling/avveckling personal med ansvar 80 till verksamhet 845, personalpolitiska 
åtgärder med ansvar 15301. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens personalutskott beslutade 2008-09-15 att anta föreslagna riktlinjer 
för hälsofrämjande arbete, friskvård och enhetliga personalförmåner i Gällivare  
kommun samt att utvärdering/uppföljning ska inlämnas till kommunstyrelsens personal-
utskott under hösten 2009.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utbildning till samtliga chefer och hälsoinspiratörer i hälsofrämjande ledarskap och 
medarbetarskap samt grundutbildning för nytillkomna hälsoinspiratörer. 
Den totala kostnaden på 120 tkr anvisas från verksamhet 943, personal-
utveckling/avveckling med ansvar 80 till verksamhet 845, personalpolitiska åtgärder 
med ansvar 15301. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget medför inga konsekvenser för barn och ungdomar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att tidigare planerad utbildning hälsofrämjande ledarskap/medarbetarskap för chefer och 
hälsoinspiratörer genomförs 2010 till en kostnad på 90 tkr och att anslaget anvisas från 
verksamhet 943, utveckling/avveckling personal med ansvar 80 till verksamhet 845, 
personalpolitiska åtgärder med ansvar 15301, 
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att grundutbildning genomförs för de ca 40 nya hälsoinspiratörer som tillkommit de 
senaste fem åren och att kostnaden på 30 tkr anvisas från verksamhet 943,  
utveckling/avveckling personal med ansvar 80 till verksamhet 845, personalpolitiska 
åtgärder med ansvar 15301. 
 
Beslutsunderlag 
1. Personalenhetens skrivelse 2010-02-10. 
2. Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2008-09-15 § 23. 
3. Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2010-02-25 § 4. 
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 KS/2010:124 -112 

 
§ 76 
Val av borgerliga begravningsförrättare  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Anna Parfa och Monica Uimonen som borgerliga begravningsförrättare. 
 
Bakgrund 
Fråga angående borgerliga begravningsförrättare upptas till behandling. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse 2010-02-11. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-01 § 40. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar att utse Anna Parfa och Monica Uimonen som borgerliga 
begravningsförrättare. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med  
Tommy Nyströms förslag.  
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 KS/2010:30 -104 

 
§ 77 
Nominering av borgerlig vigselförrättare  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppmana samtliga politiska partier i kommunfullmäktige att ta fram namn till  
nominering av borgerlig vigselförrättare. 
 
Bakgrund 
Nominering av borgerlig vigselförrättare efter Klas Holmgren upptas till behandling. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-03-29 § 72 att ärendet lämnas öppet till 
kommunstyrelsens sammanträde 2010-04-26. 
 
Beslutunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-29 § 72. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar att uppmana samtliga politiska partier i kommunfullmäktige 
att ta fram namn till nominering av borgerlig vigselförrättare. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med  
Tommy Nyströms förslag.  
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 KS/2010:77 -041 

 
§ 78 
Kommunstyrelsens driftbudget 2011-2013  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen om förslag till driftbudgetram för kommun-
styrelsen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Förslag till driftbudgetram för 2011 med totalt 86 025 tkr, vilket är 700 tkr över beslutad 
ram, förslag till driftbudgetram för 2012 och 2013 med totalt 86 325 tkr, vilket är 1 000 
tkr över beslutad. 
 
Förslag till beslut 
att anta upprättat förslag till driftbudgetram för år 2011-2013. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag till driftbudgetramar 2011 – 2013 inkl engångsanslag. 
2. Driftbudgetbilaga. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar att med beaktande lägga informationen om förslag till drift-
budgetram för kommunstyrelsen till handlingarna. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med  
Tommy Nyströms förslag.  
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 KS/2010:78 -041 

 
§ 79 
Kommunstyrelsens investeringsbudget 2011  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen om förslag till investeringsbudget för kommun-
styrelsen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Föreligger investeringsäskande till följande projekt; 

1. Skärmtak godsmottagning kommunhus – förstudie 200 tkr 
2. Järnvägsstation förstudie av byggnad 
3. Ombyggnation växeln 

 
Förslag till beslut 
att anta upprättat förslag till investeringsbudget för år 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Sammandrag investeringsplan. 
2. Projektbilaga. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar att med beaktande lägga informationen om förslag till  
investeringsbudget för kommunstyrelsen till handlingarna. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med  
Tommy Nyströms förslag.  
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 KS/2010:256 -040 

 
§ 80 
Finanspolicy för Gällivare kommun   
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
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  
framtida pensionsutbetalningar skall mötas har utarbetats så föreligger behov av att 
uppdatera  den gamla finanspolicyn och placeringspolicy för kommunens pensions-
kapital. 
 
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  
enlighet med den av kommunfullmäktige fastställda Finanspolicyn, fastställas av  
kommunstyrelsen. Syftet med dessa riktlinjer är att ange ansvarsfördelning, mål och 
riktlinjer för likviditetshantering, utlåning, upplåning och borgen, risker och risk-
hantering 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. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga specifikt kända. 
 
Förslag till beslut 
Ekonomienheten 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. 
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 KS/2010:239 -045 

 
§ 81 
Teckning av förslagslån till Kommuninvest ekonomisk förening  
 
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. 
 
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 
Ekonomienheten 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 teck-
ningsanmälan, 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. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  143 (158) 
 
 2010-04-26 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2010:174 -042 

 
§ 82 
Avstämningsperiod för redovisade resultat inom affärsmässiga verksamheterna  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
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 redo-
visningsperioden. 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. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  144 (158) 
 
 2010-04-26 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 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. 
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 KS/2008:111 -003 

 
§ 83 
Datapolicy för Gällivare kommun  
 
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. 
 
Bakgrund 
Den 2 april 2007 beslutade kommunfullmäktige att ge IT-enheten i uppdrag att  
presentera en åtgärdsplan avseende ett filter som förhindrar surfning på webbplatser 
med pornografiskt innehåll (2007:87 § 88). I samma beslut fick Nämnd- och  
utredningsenheten 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 ut gör 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  
ungdomar 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 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. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  147 (158) 
 
 2010-04-26 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2010:60 -041 

 
§ 84 
Kopieringspriser för extern kopiering 2011  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxa för kopieringspriser för extern kopiering för år 2011 förblir oförändrad. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade om ny taxa för kopieringspriser för extern kopiering för 
år 2009. Taxeändringarna innebar bl.a. kostnader per antal kopior, format samt tidigare 
ej upptagna kostnader för färgkopior. För år 2010 beslutades om oförändrad taxa.  
 
För år 2011 föreslås att taxan för kopieringspriser för extern kopiering förblir  
oförändrad. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget om oförändrad taxa innebär inga nya ekonomiska beräkningar att ta ställning 
till. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget innebär inga förändringar för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxa för kopieringspriser för extern kopiering för år 2011 förblir oförändrad. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-02-08. 
2. Taxa – kopieringspriser för extern kopiering, 2010. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-29 § 67. 
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 KS/2010:59 -806 

 
§ 85 
Taxa för Kontrollanter och kontrollantarvoden, lotterier 2011  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxa för lotteritillstånd och kontrollantarvoden för år 2011 är oförändrad. 
 
Bakgrund 
Den 5 oktober 2009 § 131 beslutade kommunfullmäktige att höja avgiften för lotteri-
tillstånd från 300 kr till 400 kr. Kommunfullmäktige beslutade även att maximera  
kontrollarvodena på små lotteri med en omsättning på max 20 000 kr till 300 kr och för 
större lotterier till max 1 500 kr. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna har dags datum ej kunnat räknats ut. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ej kända. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxa för lotteritillstånd och kontrollantarvoden för år 2011 är oförändrad. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2009-10-05 § 131. 
2. Nämnd- och utredningsenhetens tjänsteskrivelse 2010-03-03. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-29 § 68. 
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 KS/2010:61 -041 

 
§ 86 
Taxa för föreningstjänster 2011 

  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att taxa för föreningstjänster, kopiering för år 2011 förblir oförändrad. 
 
Bakgrund 
För år 2011 föreslås att taxan för föreningstjänster, kopiering förblir oförändrad. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget om oförändrad taxa innebär inga nya ekonomiska beräkningar att ta ställning 
till. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget innebär inga förändringar för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxa för föreningstjänster, kopiering för år 2011 förblir oförändrad. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-02-08. 
2. Taxa för föreningstjänster, kopiering 2010. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-29 § 69. 
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 KS/2010:58 -706 

 
§ 87 
Förslag till taxa, ansöknings- och tillsynsavgift serveringstillstånd 2011  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxa för ansöknings- och tillsynsavgift för serveringstillstånd lämnas oförändrad för 
2011. 
 
Bakgrund 
Enligt 7 kap. 13 § alkohollagen har kommuner rätt att ta ut avgift för prövningen av 
serveringstillstånd samt för tillsynen av de som har serveringstillstånd. Avgifterna får 
enligt 8 kap. 3c § kommunallagen (1991:900) inte överstiga de kostnader kommunen 
har för att tillhandahålla tjänsten.  
 
De nu gällande avgifterna för tillståndsprövning och tillsyn har trätt i kraft den 1 januari 
2010, varför en beräkning av täckningsgrad inte har kunnat ske.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-03-29 § 70 att ärendet lämnas öppet till 
kommunstyrelsens sammanträde 2010-04-26. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär oförändrad finansieringsgrad för tillståndprövning och tillsyn. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det bedöms inte föreligga några konsekvenser för barn eller ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att taxa för ansöknings- och tillsynsavgift för serveringstillstånd lämnas oförändrad för 
2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-03-12. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-29 § 70. 
3. Taxa för ansöknings- och tillsynsavgift enligt alkohollagen för år 2010. 
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 KS/2010:62 -041 

 
§ 88 
Tätortstrafikens biljettaxa 2011  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att Länstrafiken i Norrbotten AB justeringar av biljettpriser gäller för enkelprisbiljett, 
rabattkort 10-20 resor och periodkort, 
 
att kortavgiften för 2011 är oförändrad, 
 
att priset på årskortet för barn och ungdomar är oförändrad under 2011, 
 
att priset på årskortet för vuxna är oförändrad under 2011. 
 
Reservation 
Fredrik Nilsson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 28 februari 2002 § 28 att justering av biljettpriser för 
tätortstrafiken skall årligen följa Länstrafiken i Norrbotten AB:s justering av biljett-
priser. I kommunfullmäktige 2009-10-05-06 § 135 fastställdes även nya priser för års-
kortet som innebar att årskortet för vuxna höjdes med 300 kronor och för ungdomar 
blev den oförändrad.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
En höjning med 100 kronor för barn och ungdomar skulle medföra ca 100 000 kronor i 
ökade intäkter. Att inte höja biljettpriserna kan innebära att kostnaden för kollektiv-
trafiken kommer att öka. Idag kan vi inte säga vad effekten av de nya priserna på års-
kortet innebär. Men troligtvis kommer de prisökningar som har gjorts inför 2010 inte 
vara tillräckliga för att klara av indexuppräkningarna av avtalet för 2010 och 2011. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En höjning av årskortet för ungdomar med 100 kronor motsvarar ca 8 kronor i månaden 
vilket fås se som en överkomlig höjning. Dock finns det ju risker att höjningen kan upp-
levas som stor för en ensamstående med flera barn där alla i familjen behöver ett års-
kort. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Länstrafiken i Norrbotten AB justeringar av biljettpriser gäller för enkelprisbiljett, 
rabattkort 10-20 resor och periodkort, 
 
att kortavgiften för 2011 är oförändrad, 
 
att priset på årskortet för barn och ungdomar är oförändrad under 2011, 
 
att priset på årskortet för vuxna är oförändrad under 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-02-17. 
2. Biljettpriser för Länstrafiken i Norrbotten AB. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-29 § 71. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.  
 
Fredrik Nilsson (m) yrkar att Länstrafiken i Norrbotten AB:s prislista gör sig gällande, 
samt, att priset på årskort för barn och ungdomar sänks med 100 kronor till 200 kronor 
för 2011. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag mot Fredrik Nilssons förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat förslå kommunfullmäktige i enlighet med Tommy Nyströms förslag.  
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 KS/2009:500 -292 

 
§ 89 
Motion av Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Monica Hedström (m),  
Lars Alriksson (m), Ingrid Josefsson (m) och Sune Lantto (m) - Angående  
allaktivitetshus  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till att en utredning nyligen är genomförd och beslut 
är taget ur den.  
 
Reservation 
Fredrik Nilsson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till att en utredning nyligen är genomförd och beslut 
är taget ur den.  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  154 (158) 
 
 2010-04-26 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
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. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut. 
 
Fredrik Nilsson (m) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Fredrik Nilssons förslag till beslut un-
der proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsens har 
beslutat förslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.  
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 KS/2009:558 -312 

 
§ 90 
Motion av Sven-Erik Nilsson (v) och Tycko Lehto (v) - Gångstig till Treenighetens 
kyrkogård  
 
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. 
 
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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 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. 
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§ 91 
Motion av Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Anna-Karin Ahlberg (m),  
Fredrik Nilsson (m), Sune Lantto (m) och Yvonne Bergmark-Bröske (fp) -  
Utmaningsrätt  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till att Gällivare kommun ej för närvarande avser att 
konkurrensutsätta egen verksamhet. 
 
Reservation 
Fredrik Nilsson (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  
anger 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  
intresserade 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2003-08-25 § 138 
om konkurrensprogram. 
 
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. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) att avslå motionen 
med hänvisning till att Gällivare kommun ej för närvarande avser att konkurrensutsätta 
egen verksamhet. 
 
Fredrik Nilsson (m) yrkar avslag till förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Fredrik Nilssons förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat förslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.  
  
 


