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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, måndagen den 21 juni 2010, kl. 10:00-16:10 
 Förvaltningsbyggnaden, tisdagen den 22 juni 2010, kl. 09:30-14:35 
 
Beslutande måndag Tommy Nyström (s), ordförande 
 Birgitta Larsson (s) 
 Wania Lindberg (s) 

Maria Israelsson (s) 
 Mara Åhlén (s) 
 Roland Axelsson (s) 
 Steve Ärlebrand (s), ej tj. 
 Jeanette Wäppling (v) 
 Stig Eriksson (v) 
 Margareta Henricsson (ns) 
 Tommy Krigsman (ns), ej tj. 
 Lars Alriksson (m) 
 Gunilla Peterson (fp)  

 
Övr. deltagande måndag Lennart Johansson, kommunchef 
 Helena Morén, kommunsekreterare 

Bernt Wennström, utvecklingssekreterare, § 192 
Göran Sandström, ekonomichef 
Peter Ejerlund, ekonom 
 

Beslutande tisdag Tommy Nyström (s), ordförande  
 Birgitta Larsson (s) 

 Wania Lindberg (s) 
 Maria Israelsson (s), §§137-139, 151, 183-210 
 Maria Åhlén (s) 
 Roland Axelsson (s) 
 Jeanette Wäppling (v)  
 Stig Eriksson (v) 
 Margareta Henricsson (ns) 
 Tommy Krigsman (ns) tj. ers.  
 Lars Alriksson (m) 

 Monika Hedström (m), tj. ers., §§ 193-211 
 
Övr. deltagande tisdag  Lennart Johansson, kommunchef 
 Helena Morén, kommunsekreterare 
 Marianne Jonsson, förvaltningschef socialförvaltningen, § 185 
 Inga-Maj Backman, förvaltningschef service- och teknikförvaltningen, § 185 
 Kjell Wallgren, förvaltningschef barn-, utbildning- och kulturförvaltningen, § 185 

Peter Ejerlund, ekonom, § 137-139, 151, 183 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 222 (377) 
 
 2010-06-21, 2010-06-22  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 

     
|Utdragsbestyrkande 
| 

Utses att justera Gunilla Peterson §§ 122-136, 140-150, 152-182, och Margareta Henricsson §§ 137-139, 
151, 183-211. 

 
 
Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 30 juni 2010, kl. 10:00 
 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 122-211 
  Helena Morén 
 
 Ordförande 
  Tommy Nyström 
 
 Justerande  
  Gunilla Peterson §§ 122-136, 140-150, 152-182                  

 
   

 Margareta Henricsson §§ 137-139, 151, 183-211 
 
 
 
 
 
 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ 122-211 

 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2010-06-21, 2010-06-22 
 
Datum för anslags uppsättande 2010-06-30 Datum för anslags nedtagande 2010-07-22 
 
Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 
Underskrift  
 Helena Morén   
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 SIDAN 
§ 122 229 

Resultat och balansbudget - TOP bostäder AB

§ 123 231 
Resultat och balansbudget - Gällivare Värmeverk AB

§ 124 232 
Resultat och balansbudget - Matlaget i Gällivare AB

§ 125 233 
Revisorernas förslag till budget 2011, samt plan för 2012-2013

§ 126 234 
Driftbudget 2011, plan 2012-2013 - Kommunfullmäktige

§ 127 235 
Driftbudget 2011, plan 2012-2013 - Valnämnden

§ 128 236 
Driftbudget 2011, plan 2012-2013 - Överförmyndarnämnden

§ 129 237 
Kommunstyrelsens investeringsbudget 2011, plan 2012-2013

§ 130 239 
Kommunstyrelsens driftbudget 2011-2013

§ 131 241 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel 2011

§ 132 242 
Plan- och bygglovstaxa för miljö- och byggnämndens verksamhet 2011

§ 133 243 
Taxa inom Miljöbalkens område 2011 

§ 134 244 
Plantaxa för miljö- och byggnämndens verksamhet 2011

§ 135 245 
Taxa för Gällivare kommuns tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2011 

§ 136 246 
Investeringsbudget 2011, plan 2012-2013 - Barn-, utbildning- och kulturnämnden 

§ 137 247 
Begäran om engångsanslag - Barn-, utbildning- och kulturnämnden
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§ 138 249 
Anhållan om medel från kommunstyrelsen avseende barnomsorg i Ullatti

§ 139 251 
Dundrets förskola ekonomisk förening anhåller om tillstånd att utöka verksamheten alternativ förskola

§ 140 253 
Taxa avseende uthyrning av skollokaler 2011

§ 141 255 
Taxa avseende försäljning av måltidskuponger till personal inom barn-, utbildning- och kulturnämnden 
2011 

§ 142 256 
Taxa för bildarkivet 2011

§ 143 258 
Taxa avseende fjärrlåneavgifter, biblioteken 2011

§ 144 259 
Taxa avseende förseningsavgift inom biblioteksverksamheten 2011

§ 145 260 
Taxa Kulturskolan 2011

§ 146 261 
Taxa för avgifter inom förskola, familjedaghem och skolbarnsomsorg 2011

§ 147 262 
Taxa avseende upprättande av kopia på originalbetyg 2011

§ 148 263 
Driftbudget 2011, plan 2012-2013 - Barn-, utbildning- och kulturnämnden

§ 149 266 
Förslag investeringsbudget 2011 och plan 2012-2013, affärsverksamhet - Service- och tekniknämnden

§ 150 267 
Förslag investeringsbudget 2011 och plan 2012 - 2013, skattefinansierad  verksamhet, Service- och 
tekniknämnden 

§ 151 269 
Äskande engångssatsning 2010 - Service- och tekniknämnden

§ 152 271 
Mottagningsavgift/taxa Kavahedens avfallsanläggning 2011

§ 153 272 
Renhållningstaxa 2011 
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§ 154 273 
Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar 2011

§ 155 275 
Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser 2011

§ 156 276 
Torghandelstaxa 2011 

§ 157 277 
Taxor och avgifter för fritidsverksamheten 2011

§ 158 278 
Räddningstjänstens interna prislista för teknisk service 2011

§ 159 280 
Räddningstjänstens externa taxa för teknisk service 2011

§ 160 281 
Taxa för pensionärsservice 2011 

§ 161 283 
Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning 2011

§ 162 284 
Avgift för företag vid kommunens återvinningscentral 2011

§ 163 285 
Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarligt och explosiva varor 
(LBE) 2011 

§ 164 286 
VA-taxa 2011 

§ 165 288 
Sotningstaxa för 2011 

§ 166 290 
Taxa för felparkeringsavgifter 2011 

§ 167 292 
Taxa för brandskyddskontroll 2011 

§ 168 294 
Driftbudget 2011, plan 2012-2013 - Service- och tekniknämnden

§ 169 296 
Investeringsbudget 2011, plan 2012-2013 - Socialnämnden
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§ 170 297 
Avgift boende enligt lag om stöd- och service till vissa funktionshindrade 2011

§ 171 299 
Avgift för handledning och utbildning via samtalsbyrån 2011

§ 172 300 
Avlastningsavgift 2011 

§ 173 302 
Färdtjänsttaxa 2011 

§ 174 304 
Avgift förbrukningsartiklar 2011 

§ 175 305 
Kostavgifter 2011 

§ 176 307 
Taxa för familjerådgivning 2011 

§ 177 308 
Taxa för tillsyn enligt detaljhandel med nikotinläkemedel 2011

§ 178 309 
Taxa för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2011

§ 179 310 
Taxa för trygghetslarm 2011 

§ 180 312 
Vård- och omsorgsavgift 2011 

§ 181 314 
Driftbudget 2011-2013 - Socialnämnden

§ 182 316 
Budget 2011-2013 

§ 183 320 
Engångssatsningar 2010

§ 184 323 
Kommunstyrelsens delgivningar/anmälningar/kurser - 2010

§ 185 329 
Kommunstyrelsens budgetuppföljning - 2010

§ 186 330 
Information till kommunstyrelsen angående Malmberget - 2010
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§ 187 331 
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden - 2010

§ 188 332 
Upplåtelse av fastigheten Gällivare 12:488

§ 189 333 
Genomförandeavtal för nordöstra länken, Koskullskullevägen

§ 190 335 
Yttrande över Vattenprisutredningens betänkande SOU 2010:17 Prissatt vatten? 

§ 191 337 
Yttrande angående utställning av översiktsplan Jokkmokks kommun

§ 192 338 
Remiss av Laponiaprocessens slutförslag

§ 193 341 
TAGE Gellivare 

§ 194 343 
Datorer till kommunstyrelsens ledamöter

§ 195 345 
Politikerportal via Gällivare kommuns hemsida

§ 196 347 
Kulturplan för minoritetsspråken år 2010

§ 197 349 
Ansökan om bidrag från länsstyrelsen till förebyggande insatser inom alkohol-, narkotika-, tobak- och 
dopingområdet 2010 

§ 198 351 
Ansökan om sponsor för drogförebyggande arrangemang, aktivteter, Projekt Livskvalitet i Lappland från 
IOGT-NTO/UNF-Juniorförbund Malmberget.

§ 199 353 
Förslag om samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Norrbotten mot den organiserade 
brottsligheten 

§ 200 355 
Rapport övergripande lokalöversyn. 

§ 201 357 
Rapport enligt bolagsordningen för TOP bostäder AB - 2010

§ 202 358 
Inrättande av begravningsplats för husdjur



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 228 (377) 
 
 2010-06-21, 2010-06-22  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 

     
|Utdragsbestyrkande 
| 

§ 203 360 
Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser 

§ 204 363 
Trygghetsboende/Tryggt boende 

§ 205 367 
Motion av Margareta Henricsson (ns), Bernt Nordgren (ns) och Tommy Krigsman (ns) - Nybyggnation av 
flerfamiljshus på Forshedenområdet 

§ 206 369 
Motion av Stig Eriksson (v) och Jeanette Wäppling (v) - Avgift/registrerad snöskoter för underhåll av 
skoterleder 

§ 207 370 
Kostnader ras Ritsem, 15-16 maj 2010 

§ 208 372 
Ansökan om bygdemedel från Ritsemvägens Samfällighetsförening

§ 209 374 
Yttrande över förslag till allmän trafikplikt Gällivare-Stockholm/Arlanda

§ 210 375 
Ändring av linjesträckning vid Tallbackaskolan

§ 211 377 
Beslut om avgångslösningar 
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 KS/2010:360 -041 

 
§ 122 

Resultat och balansbudget - TOP bostäder AB  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till kommunfullmäktige komplettera med nyckeltal för underhållet och att  
underhållet ska öka under planperioden. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ta del av TOP bostäder AB:s resultat- och balansbudget samt nyckeltal för 2011-
2013. 
 
Bakgrund 
TOP bostäder AB:s förslag till resultat- och balansbudget samt nyckeltal 2011-2013. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ta del av TOP bostäder AB:s resultat- och balansbudget samt nyckeltal för 2011-
2013. 
 
Beslutsunderlag 
1. Resultat- och balansbudget samt nyckeltal 2011-2013. 
2. Ekonomienhetens skrivelse 2010-05-19. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 111. 
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Yrkande 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Margareta Henricsson (ns)  
 
att kommunstyrelsen beslutar att till kommunfullmäktige komplettera med nyckeltal för 
underhållet och att underhållet ska öka under planperioden, 
 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta del av TOP bostäder 
AB:s resultat- och balansbudget samt nyckeltal för 2011-2013. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter  
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat/ förslå  
kommunfullmäktige besluta i enlighet med Lars Alrikssons förslag.  
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 KS/2010:361 -041 

 
§ 123 

Resultat och balansbudget - Gällivare Värmeverk AB  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ta del av Gällivare Värmeverk AB:s resultat- och balansbudget samt nyckeltal för 
2011-2013. 
 
Jäv 
Lars Alriksson (m) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut. 
 
Bakgrund 
Gällivare Värmeverk AB:s förslag till resultat- och balansbudget samt nyckeltal 2011-
2013. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ta del av Gällivare Värmeverk AB:s resultat- och balansbudget samt nyckeltal för 
2011-2013. 
 
Beslutsunderlag 
1. Resultat- och balansbudget samt nyckeltal för 2011-2013. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 112. 
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 KS/2010:362 -041 

 
§ 124 

Resultat och balansbudget - Matlaget i Gällivare AB  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ta del av Matlaget i Gällivare AB:s resultat- och balansbudget samt nyckeltal för 
2011-2013. 
 
Jäv 
Maria Israelsson (s) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut. 
 
Bakgrund 
Matlaget i Gällivare AB:s förslag till resultat- och balansbudget samt nyckeltal 2011-
2013. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att ta del av Matlaget i Gällivare AB:s resultat- och balansbudget samt nyckeltal för 
2011-2013. 
 
Beslutsunderlag 
1. Resultat- och balansbudget samt nyckeltal 2011-2013. 
2. Ekonomienhetens skrivelse 2010-05-19. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 113. 
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 KS/2010:363 -041 

 
§ 125 

Revisorernas förslag till budget 2011, samt plan för 2012-2013  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna revisorernas förslag till budget år 2011, samt plan 2012-2013 till  
kommunfullmäktige för beslut. 
 
Bakgrund 
Revisorernas förslag till budget 2011 samt plan för 2012-2013: 
 
Driftbudgetram 2011: 1515 tkr varav 160 tkr i engångsanslag 
Budgetplan 2012: 1355 tkr 
Budgetplan 2013: 1355 tkr 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att överlämna revisorernas förslag till budget år 2011, samt plan 2012-2013 till  
kommunfullmäktige för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
1. Revisorernas sammanträdesprotokoll 2010-05-05 § 2. 
2. Driftbudgetram/plan 2011-2013. 
3. Konsekvensbeskrivning. 
4. Ekonomienhetens skrivelse 2010-05-19. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 115. 
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 KS/2010:364 -041 

 
§ 126 

Driftbudget 2011, plan 2012-2013 - Kommunfullmäktige  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
För Kommunfullmäktige: 
 
Driftbudgetram 2011: 1055 tkr 
Budgetplan 2012: 905 tkr 
Budgetplan 2013: 905 tkr 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktiges förslag till budget 2011 samt plan för 2012-2013: 
 
Driftbudgetam 2011: 1055 tkr 
Budgetplan 2012: 905 tkr 
Budgetplan 2013: 905 tkr 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomisk konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
För Kommunfullmäktige: 
 
Driftbudgetram 2011: 1055 tkr 
Budgetplan 2012: 905 tkr 
Budgetplan 2013: 905 tkr 
 
Beslutsunderlag 
1. Driftbudgetram/plan 2011-2013. 
2. Ekonomienhetens skrivelse 2010-05-19. 
3. Kommunstryelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 116. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  235 (377) 
 
 2010-06-21, 2010-06-22 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2010:365 -041 

 
§ 127 

Driftbudget 2011, plan 2012-2013 - Valnämnden  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
För Valnämnden: 
 
Driftbudgetram 2011: 29 tkr 
Budgetplan 2012: 29 tkr 
Budgetplan 2013: 29 tkr 
 
Bakgrund 
Valnämndens förslag till budget 2011 samt plan för 2012-2013: 
 
Driftbudgetram 2011: 29 tkr 
Budgetplan 2012: 29 tkr 
Budgetplan 2013: 29 tkr 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
För Valnämnden: 
 
Driftbudgetram 2011: 29 tkr 
Budgetplan 2012: 29 tkr 
Budgetplan 2013: 29 tkr 
 
Beslutsunderlag 
1. Driftbudgetram/plan 2011-2013. 
2. Ekonomienhetens skrivelse 2010-05-19. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-31 § 117. 
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 KS/2010:366 -041 

 
§ 128 

Driftbudget 2011, plan 2012-2013 - Överförmyndarnämnden  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
För Överförmyndarnämnden: 
 
Driftbudgetram 2011: 1029 tkr 
Budgetplan 2012: 1029 tkr 
Budgetplan 2013: 1029 tkr 
 
Bakgrund 
Överförmyndarnämndens förslag till budget 2011 samt plan för 2012-2013: 
 
Driftbudgetram 2011: 1029 tkr 
Budgetplan 2012: 1029 tkr 
Budgetplan 2013: 1029 tkr 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
För Överförmyndarnämnden: 
 
Driftbudgetram 2011: 1029 tkr 
Budgetplan 2012: 1029 tkr 
Budgetplan 2013: 1029 tkr 
 
Beslutsunderlag 
1. Driftbudgetram/plan 2011-2013. 
2. Ekonomienhetens skrivelse 2010-05-19. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 118. 
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 KS/2010:78 -041 

 
§ 129 

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2011, plan 2012-2013  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
För Kommunstyrelsen: 
 
Investeringsbudget 2011: 0 kr 
Budgetplan 2012: 0 kr 
Budgetplan 2013: 0 kr 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Gunilla Peterson (fp) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Föreligger investeringsäskande till följande projekt; 
1. Skärmtak godsmottagning kommunhus – förstudie 200 tkr 
2. Järnvägsstation förstudie av byggnad 
3. Ombyggnation växeln 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
För Kommunstyrelsen: 
 
Investeringsbudget 2011: 200 tkr, inga driftkonsekvenser 
 
Beslutsunderlag 
1. Ekonomienhetens skrivelse 2010-04-15. 
2. Sammandrag investeringsplan. 
3. Projektbilaga. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 119. 
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Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar att anta investeringsbudget 
 
För Kommunstyrelsen: 
 
Investeringsbudget 2011: 0 kr 
Budgetplan 2012: 0 kr 
Budgetplan 2013: 0 kr 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat förslå kommun-
fullmäktige i enlighet med Tommy Nyströms förslag.  
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 KS/2010:77 -041 

 
§ 130 

Kommunstyrelsens driftbudget 2011-2013  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
För Kommunstyrelsen: 
 
Driftbudget 2011: 86 250 tkr, varav engångsanlag 0 kr 
Budgetplan 2012: 86 225 tkr 
Budgetplan 2013: 86 225 tkr 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Gunilla Peterson (fp) reserverar sig mot beslutet. 
 
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. 
 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts budgetberedning 2010-05-31 framkom att ovan-
nämnda äskande skulle vara 86 725 tkr, varav 700 tkr i engångsanslag för år 2011, samt 
86 300 tkr för åren 2012 och 2013. 
 
Anslaget för World Cup skall vara 925 tkr i stället för som uppgivet 700 tkr för 2011 
och 300 tkr för 2012. Dessutom tillkommer 82 tkr för projektet Lumiora i ramäskande 
fr.o.m. år 2011. 
 
Driftbudget 2011: 87 032 tkr, varav 700 tkr i engångsanslag, inga driftkonsekvenser 
Budgetplan 2012: 86 307 tkr 
Budgetplan 2013: 86 307 tkr 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-31 § 120 att ärendet lämnas öppet 
till kommunstyrelsens sammanträde 21 juni 2010. 
 
Förslag till beslut 
att anta upprättat förslag till driftbudgetram för år 2011-2013. 
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Beslutsunderlag 
1. Ekonomienhetens skrivelse 2010-04-15. 
2. Förslag till driftbudgetramar 2011 – 2013 inkl engångsanslag. 
3. Driftbudgetbilaga. 
4. Sammanställning taxeförändringar. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 120. 
 
Yrkande 
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s), och Margareta  
Henricsson (ns) att anta driftbudget 
 
För Kommunstyrelsen: 
 
Driftbudget 2011: 86 250 tkr, varav engångsanlag 0 kr 
Budgetplan 2012: 86 225 tkr 
Budgetplan 2013: 86 225 tkr 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Stig Erikssons m.fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat förslå kommun-
fullmäktige i enlighet med Stig Erikssons m.fl förslag.  
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 KS/2010:345 -206 

 
§ 131 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedel att gälla fr.o.m. 1 januari 
2011. 
 
Bakgrund 
Miljö- och byggkontoret har gjort en översyn av taxan för offentlig kontroll inom 
livsmedel. Revideringen innebär en höjning av timavgiften till 752 kr/timme från nuva-
rande 718 kr/timme. Timavgiften har räknats upp enligt kommunens prognos för pro-
centuella lönekostnadsökningar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedel att gälla fr.o.m. 1 januari 
2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa för Gällivare kommuns offentliga kontroll inom livsmedel. 
2. Miljö- och byggnämndens protokoll 2010-05-06 § 107. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 160. 
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 KS/2010:343 -206 

 
§ 132 

Plan- och bygglovstaxa för miljö- och byggnämndens verksamhet 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget till ändring/höjning av grundbeloppet och grundtimkostnaden att gälla 
från och med 1 januari 2011. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 1990, § 214 att byggnadsnämndens 
verksamhet skall ha en 70 % självfinansieringsgrad. 
 
Den 27 augusti 2007, § 131 beslutade kommunfullmäktige att höja plan- och bygglov-
taxans grundbelopp (G) från 27 till 35 kronor samt att godkänna förslag till ny taxa att 
gälla från 1 januari 2008. Ingen ändring av grundbeloppet har skett efter det. 
 
Ändringar av taxans grundbelopp (G) och eventuella justeringsfaktorer kan beslutas 
årligen av miljö- och byggnämnden under förutsättning att kommunfullmäktige har be-
slutat om önskad kostnadstäckning d v s hur kostnader ska fördelas mellan avgifter och 
skattemedel. Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget till ändring/höjning av grundbeloppet och grundtimkostnaden att gälla 
från och med 1 januari 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag på reviderad taxa. 
2. Miljö- och byggnämndens protokoll 2010-05-06 § 87. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 161. 
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 KS/2010:344 -206 

 
§ 133 

Taxa inom Miljöbalkens område 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till taxa inom Miljöbalkens område att gälla fr o m 1 januari 2011. 
 
Bakgrund 
Miljö- och byggkontoret har gjort en översyn av taxan inom miljöbalkens område. Re-
videringen innebär en höjning av timavgiften till 752 kr/timme från nuvarande 718 
kr/timme. Timavgiften har räknats upp enligt kommunens prognos för procentuella lö-
nekostnadsökningar. Även antalet objekt och tillsynstimmar/objekt har reviderats. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till taxa inom Miljöbalkens område att gälla fr o m 1 januari 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa inom Miljöbalkens område. 
2. Taxebilaga 1. 
3. Taxebilaga 2. 
4. Miljö- och byggnämndens protokoll 2010-05-06 § 106. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 162. 
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 KS/2010:342 -206 

 
§ 134 

Plantaxa för miljö- och byggnämndens verksamhet 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget till plantaxa med grundbeloppet 37 att gälla fr o m 1 januari 2011. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog 2007-08-27, § 131 en plan- och bygglovtaxa som bygger på 
SKL:s förslag till taxa. I kommunens taxa saknas taxa för planavgift. I de flesta fall re-
gleras kostnaden för planarbete i ett avtal mellan kommunen och exploatören men i de 
fall detta inte sker måste en taxa finnas för att en planavgift ska kunna tas ut, PBL 11 
kap 5 §. Avgiften kan då tas ut tidigast i samband med bygganmälan. 
 
Ett förslag till plantaxa har tagits fram. Den beräknas efter en formel på samma sätt som 
bygglovavgiften. Formeln föreslås justeras med faktor 0,6 vid enkelt planförfarande, 0,7 
vid normalt planförfarande och 0,8 om det krävs MKB (miljökonsekvensbeskrivning). 
 
En konsekvensberäkning på kostnaden för upprättande av detaljplan alternativt områ-
desbestämmelser, baserad på nuvarande grundbelopp (G) 35 respektive det nya före-
slagna Grundbeloppet (G) 37 har upprättats. I kalkylen har 4 vanliga exempel använts. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslaget till plantaxa med grundbeloppet 37 att gälla fr o m 1 januari 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Plantaxa (Plan- och bygglovtaxa). 
2. Miljö- och byggnämndens protokoll 2010-05-06 § 88. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-31 § 163. 
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 KS/2010:341 -706 

 
§ 135 

Taxa för Gällivare kommuns tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 
2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till taxa för Gällivare kommuns tillsyn över handel med vissa receptfria 
läkemedel att gälla fr o m 1 januari 2011. 
 
Bakgrund 
Förslaget föreslås med anledning av den nya lagen (2009:730) om handel med vissa 
receptfria läkemedel, som trädde ikraft den 1 november 2009. Enligt 20 § i lagen skall 
den kommun där detaljhandel bedrivs kontrollera efterlevnaden av lagen och av de före-
skrifter som meddelats med stöd av lagen. Vidare så sägs i 23 § i ovannämnda lag att 
kommunen får ta ut en avgift för sin kontroll av den som bedriver detaljhandel med  
vissa receptfria läkemedel. 
 
Förslaget följer Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:27. Cirkuläret utkom 
från Sveriges Kommuner och Landsting 2010-04-28. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till taxa för Gällivare kommuns tillsyn över handel med vissa receptfria 
läkemedel att gälla fr o m 1 januari 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag taxa för Gällivare kommuns tillsyn över handel med vissa receptfria 
läkemedel. 
2. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Cirkulär 10:27. 
3. Utdrag Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 
4. Miljö- och byggnämndens protokoll 2010-05-06 § 111. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 164. 
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 KS/2010:316 -041 

 
§ 136 

Investeringsbudget 2011, plan 2012-2013 - Barn-, utbildning- och kulturnämnden  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
För Barn-, utbildning- och kulturnämnden: 
 
Investeringsbudget 2011: 0 kr 
Budgetplan 2012: 0 kr 
Budgetplan 2013: 0 kr 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Gunilla Peterson (fp) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har inkommit med äskanden för 2011 avseende 
investeringsbudgeten, uppgående till 3 920 tkr. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna inryms ej i barn-, utbildning- och kulturnämndens budget. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
För Barn-, utbildning- och kulturnämnden: 
 
Investeringsbudget 2011: 0 kr 
Budgetplan 2012: 0 kr 
Budgetplan 2013: 0 kr 
 
Beslutsunderlag 
1. Förteckning över investeringsäskanden med kommentarer. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-05-10 § 56. 
3. Sammandrag investeringsbudget/plan 2011, 2012 och 2013 BUoK. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 121. 
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 KS/2010:314 -041 

 
§ 137 

Begäran om engångsanslag - Barn-, utbildning- och kulturnämnden  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendet behandlas i engångssatsningar 2010. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun uppnår inte tillräckliga resultat i skolorna. Målet är att alla elever ska 
gå ut åk 9 med godkända betyg i alla ämnen, i Gällivare är det 83.9% (2009) som gör 
det. En god grundskoleutbildning är förutsättningen för att klara gymnasieskolan. I  
Gällivare klarar endast 68% av eleverna sin gymnasieutbildning inom 4 år. Detta 
medför stora kostnader för samhället både på kort och lång sikt. Om Gällivare verkligen 
ska vara en kommun på G och bli en attraktiv kommun att bo i och flytta till, måste mål-
uppfyllelsen i skolorna öka. Det finns inget enkelt sätt att lösa dessa problem utan det 
kräver insatser inom många områden under lång tid från skolans sida. Forskning visar 
att det enda sättet att höja elevresultat är att höja kvaliteten på undervisningen. För att 
göra det krävs både fortbildningsinsatser och investering i lärmiljö och läromedel.  
Skolan behöver också teknisk utrustning för att förbättra och effektivisera arbetet och 
därmed ge mer tid till det väsentligaste i undervisning, mötet mellan elever och peda-
goger. 
 
För att uppnå målet att höja kvaliteten i undervisningen och därmed öka elevernas  
möjligheter att fullfölja sin skoltid på bästa möjliga vis äskar barn-, utbildning- och  
kulturnämnden engångsanslag för följande insatser i prioritetsordning. 
 
1. Insatser för barn med särskilda behov under ht 2010. 
2. Inköp av psykologtjänst för att korta kön till psykologutredning. 
3. Projektledare för skolutveckling under 2010. 
4. Engångsanslag för att förbättra lär- och matsalsmiljö. 
5. Projekt digital dokumentation. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-31 § 108 att ärendet lämnas öppet 
till kommunstyrelsens sammanträde 21 juni 2010. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna för begärda insatser fördelas på följande vis: 
1. Insatser för barn med särskilda behov                                       1 000 000 
2. Inköp av psykologtjänst                                                                220 000 
3. Projektledare för skolutveckling                                                   700 000 
4. Engångsanslag för att förbättra lär- och matsalsmiljö               1 500 000 
5. Projekt digital dokumentation, inköp system                                500 000 
    kostnad för utbildningsinsatser                                                      500 000 
    inköp av datorer                                                                             300 000 

 
Total summa                                                                                   4 720 000 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn och ungdomar får inte del av dessa kvalitetshöjande åtgärder om begärda medel ej 
kan tillföras. 
 
Förslag till beslut 
att hos kommunstyrelsen begära engångsanslag på sammanlagt 4 720 000 kr enligt  
följande: 
 
1. Insatser för barn med särskilda behov                                       1 000 000 
2. Inköp av psykologtjänst                                                                220 000 
3. Projektledare för skolutveckling                                                   700 000 
4. Engångsanslag för att förbättra lär- och matsalsmiljö               1 500 000 
5. Projekt digital dokumentation, inköp system                                500 000 
    kostnad för utbildningsinsatser                                                      500 000 
    inköp av datorer                                                                             300 000 

 
Total summa                                                                                   4 720 000 
 
Beslutsunderlag 
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-05-10 § 82.  
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 108. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar att ärendet behandlas i engångssatsningar 2010. 
 
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/2010:250 -611 

 
§ 138 

Anhållan om medel från kommunstyrelsen avseende barnomsorg i Ullatti  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendet behandlas i budget 2011-2013, samt engångssatsningar 2010. 
 
Bakgrund 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden § 40, 2010-03-30, anhåller om medel till barn-
omsorg i Ullatti fr.o.m. augusti 2010. Enligt redovisningen uppgår kostnaden för detta 
till 788 000 kronor per år på årsbasis, d.v.s. behovet för 2010 borde uppgå till 5/12 av 
788 000 kronor, eller 329 000 kronor. Nämndens äskar att beloppet, 788 000 kronor 
skall tillföras budgetramen fr.o.m. 2011. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-31 § 107 att behandla frågan om 
engångsanslag i 2010 års budget tillsammans med samtliga äskanden från BUoK-
nämnden och övriga nämnder om engångssatsningar 2010 vid sammanträde den 21 juni 
2010, samt att frågan om utökad ram för barnomsorg i Ullatti behandlas i samband med 
att kommunstyrelsen lägger sitt förslag till budget för perioden 2011-2013, den 21 juni 
2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den äskade ramökningen ligger utanför av kommunfullmäktige fastställda budgetramar. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Se barn-, utbildnings- och kulturnämndens protokoll 2010-03-30 § 40. 
 
Förslag till beslut 
Ekonomienheten föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att behandla frågan om engångsanslag i 2010 års budget tillsammans med samtliga  
äskanden från BUoK-nämnden och övriga nämnder om engångssatsningar 2010 vid 
sammanträde den 21 juni 2010, 
 
att frågan om utökad ram för barnomsorg i Ullatti behandlas i samband med att  
kommunstyrelsen lägger sitt förslag till budget för perioden 2011-2013, den 21 juni 
2010. 
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Beslutsunderlag 
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-03-30 § 40. 
2. Ekonomienhetens skrivelse 2010-05-11. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 107. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar att ärendet behandlas i budget 2011-2013, samt engångssats-
ningar 2010. 
 
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/2010:310 -611 

 
§ 139 

Dundrets förskola ekonomisk förening anhåller om tillstånd att utöka verksamheten 
alternativ förskola  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendet behandlas i budget 2011-2013, samt engångssatsningar 2010. 
 
Bakgrund 
Dundrets förskola ekonomisk förening har inkommit till barn-, utbildning- och kultur-
nämnden om en anhållan om tillstånd att utöka verksamhetens barngrupp. Utökningen 
avser 10 barn, från 18 stycken barn till 28 stycken barn.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-31 § 109 att ärendet lämnas öppet 
till kommunstyrelsens sammanträde 21 juni 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Dundrets förskola Ekonomisk förening tillförs medel som täcker kostnaden för  
ytterligare 10 barn, för närvarande 92 825 per barn och år. Den totala kostnaden per år 
är 928 250 kr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Kön till förskolan kortas med 10 barn. Det betyder att 10 barn till kan erbjudas plats 
inom kommunala förskolan. Väntetiden på förskoleplats minskar. 
 
Förslag till beslut 
att anhålla hos kommunstyrelsen om 386 000 kr för 5 månader år 2010 (augusti –  
december 2010), 
 
att kostnaden tas med i budgetarbetet för år 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-05-10 § 67. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2010-05-31 § 109. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar att ärendet behandlas i budget 2011-2013, samt engångssats-
ningar 2010. 
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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/2010:323 -041 

 
§ 140 

Taxa avseende uthyrning av skollokaler 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxorna för uthyrning av skollokaler är oförändrade under 2011, 
 
att Gunillaskolan stryks från listan av skollokaler. 
 
Bakgrund 
Taxorna för uthyrning av skollokaler höjdes 2008-09-29. Någon ytterligare höjning är 
inte motiverad i dagsläget. Gunillaskolan stryks från listan eftersom kommunen inte 
längre bedriver skolverksamhet där. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
 
Lokal                  Ungdoms-                 Föreningars          Allmänheten         Företags 
                           verksamhet                vuxenverks.                                       verksamh. 
 
Lärosal                   40:-/gång                      70:-/gång            100:-/gång         200:-/gång 
Institution               50:-/gång                    100:-/gång            150:-/gång         300:-/gång 
Hedskolan              85:-/gång                    200:-/gång            400:-/gång         800:-/gång 
Sjöparksskolan     150:-/gång                    400:-/gång            800:-/gång       1600:-/gång 
Välkommaskolan 150:-/gång                    400:-/gång            800:-/gång       1600:-/gång 
 
Matsal 
Sjöparksskolan         150:-/gång                400:-/gång            800:-/gång       1600:-/gång 
Övriga                        80:-/gång                 150:-/gång            450:-/gång         900:-/gång 
OBS! Per gång = 2,5 tim. 
 
Övernattning 
Grupp/natt                 500:-                          500:-                    500:-                 1000:- 
Person/natt                   60:-                            60:-                      60:-                   120:- 
OBS! Grupp ca 20 st. 
 
Datasalar 
Heldag 08.00-16.00 
                                                                     Sal 600:-/dag                                  1200:-
/dag 
Maskinhyra                                                        150:-/dator och dag                    300:-/dag 
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Halvdag (4 tim) 
                                                                      Sal 400:-/dag                                  800:- 
Maskinhyra                                                         100:-/dator och halvdag           200:-
/dator 
 
Kvällstid 18.00-21.00 
                                                                       Sal 100:-/tim                                  200:-/tim 
Maskinhyra                                             40:-/dator och timme               80:- dator och tim 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxorna för uthyrning av skollokaler är oförändrade under 2011, 
 
att Gunillaskolan stryks från listan av skollokaler. 
 
Beslutsunderlag 
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-05-01 § 64. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 122. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  255 (377) 
 
 2010-06-21, 2010-06-22 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2010:318 -041 

 
§ 141 

Taxa avseende försäljning av måltidskuponger till personal inom barn-, utbildning- 
och kulturnämnden 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att måltidskuponger för personal inom barn-, utbildning- och kulturnämnden höjs till 67 
kr/mål för år 2011 med anledning av ökade livsmedelskostnader. 
 
Bakgrund 
Personal inom barn- utbildning- och kulturnämnden kan köpa måltidskuponger för lunch 
i samband med skolmåltider.  
 
Gällande taxa år 2010 för lunch i samband med skolmåltider är 65 kr/mål. Måltidsku-
pongerna säljs i häften med 10 stycken kuponger/häfte. Debitering sker via lön. 
 
Med anledning av ökade livsmedelskostnader föreslås att måltidskuponger för personal 
inom barn- utbildning- och kulturnämnden för år 2011 höjs till 67 kr/mål. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Höjning två kronor/måltidskupong motsvarar samma höjning (3 % med en avrundning 
neråt till hela krontal) som Matlaget AB höjer skolluncherna med anledning av ökade 
livsmedels-kostnader.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att måltidskuponger för personal inom barn-, utbildning- och kulturnämnden höjs till 67 
kr/mål för år 2011 med anledning av ökade livsmedelskostnader. 
 
Beslutsunderlag 
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-05-10 § 59. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 123. 
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 KS/2010:321 -041 

 
§ 142 

Taxa för bildarkivet 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan för Bildarkivet är oförändrad för år 2011 med undantag av Lagring på diskett 
som helt tas bort eftersom dessa ej används.  
 
Bakgrund 
Gällande prislista för Bildarkivet är enligt följande: 
Inskanning                           30 kr/bild 
Lagring på diskett                10 kr  (inkl diskett) 
Lagring på Cd                  130 kr  (inkl cd-skiva) 
Via e-post/annat lagrings-   30 kr 
media         
 
Utskrift av fotografier på fotopapper 
A4 
Fotopapper                         75 kr 
Tunnare ca 120 gr              30 kr 
 
A3 
Fotopapper                      100 kr 
Tunnare ca 100 gr              40 kr 
 
Inplastning 
A4               10 kr 
A3               15 kr 
I övrigt följer bildarkivet Museiföreningens prislista. Finns på Museiförenings hemsida 
(www.meseif.a.se) 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Intäkter till bildarkivet på ca 15 000 kr/år. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan för Bildarkivet är oförändrad för år 2011 med undantag av Lagring på diskett 
som helt tas bort eftersom dessa ej används.  
 
Beslutsunderlag 
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-05-10 § 62. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 124. 
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 KS/2010:320 -041 

 
§ 143 

Taxa avseende fjärrlåneavgifter, biblioteken 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan för fjärrlån på biblioteken är oförändrad för år 2011. 
 
Bakgrund 
Gällande taxa för fjärrlån är 10 kr/media. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan för fjärrlån på biblioteken är oförändrad för år 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-05-10 § 61. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 125. 
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 KS/2010:319 -041 

 
§ 144 

Taxa avseende förseningsavgift inom biblioteksverksamheten 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan avseende förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten är oförändrad för år 
2011. 
 
Bakgrund 
Normal lånetid inom biblioteksverksamheten består av tjugoåtta dagar. Ingen övertids- 
avgift tas ut om återlämning sker inom en vecka efter lånetidens utgång. Vid mer än 1  
veckas försenad återlämning påförs en avgift om 5 kr/media och vecka, men med ett 
maximalt belopp om 50 kr/media samt ett maximalt belopp på 500 kr/låntagare. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Biblioteken får intäkter på ca 30 000 kr/år. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. Barn betalar ingen övertidsavgift. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan avseende förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten är oförändrad för år 
2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-05-10 § 60. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 126. 
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 KS/2010:317 -041 

 
§ 145 

Taxa Kulturskolan 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att terminsavgiften 500 kr/termin för Kulturskolan ligger oförändrat under år 2011. 
 
Bakgrund 
Kulturskolan tar terminsavgift på 500 kr för elever som spelar, dansar, drillar eller 
sjunger i kulturskolans kvällskör. Ingen elev betalar mer än en avgift även om eleven 
deltar i fler aktiviteter. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Terminsavgifter ger en intäkt på 300 000 kr/år till kulturskolans verksamhet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det kan för vissa vara svårt att betala 500 kr/termin vilket kan göra att vissa barn och 
ungdomar inte kan delta av just det ekonomiska skälet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att terminsavgiften 500 kr/termin för Kulturskolan ligger oförändrat under år 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-05-10 § 58. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 127. 
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 KS/2010:315 -041 

 
§ 146 

Taxa för avgifter inom förskola, familjedaghem och skolbarnsomsorg 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avgifterna inom förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg skall vara  
oförändrade. 
 
Bakgrund 
Gällivare Kommun tillämpar maxtaxa inom förskola, familjedaghem (pedagogisk  
omsorg) och skolbarnomsorg. Kommunen följer regelverket och tar ut de avgifter som 
påbjuds enligt maxtaxebestämmelserna. 
 
Arbete med revidering av tillämpningsanvisningarna inom förskola, familjedaghem och 
skolbarnsomsorg pågår och ska beslutas av barn- utbildning- och kulturnämnden under 
hösten 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen får intäkter via avgifter och statsbidrag. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avgifterna inom förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg skall vara  
oförändrade. 
 
Beslutsunderlag 
1. Gällande taxa. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-05-10 § 57. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 128. 
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 KS/2010:322 -041 

 
§ 147 

Taxa avseende upprättande av kopia på originalbetyg 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan för upprättande av kopia på originalbetyg i samband med utdrag från betygs-
katalog är oförändrad för år 2011.  
 
Bakgrund 
Gällande taxa för upprättande av kopia på originalbetyg i samband med utdrag från  
betygskatalog är 100 kr exklusive moms. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Intäkterna för upprättande av kopia på originalbetyg är ca 1 000 kr/år.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan för upprättande av kopia på originalbetyg i samband med utdrag från betygs-
katalog är oförändrad för år 2011.  
 
Beslutsunderlag 
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-05-10 § 63. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 129. 
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 KS/2010:324 -041 

 
§ 148 

Driftbudget 2011, plan 2012-2013 - Barn-, utbildning- och kulturnämnden  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
För Barn-, utbildning- och kulturnämnden: 
 
Driftbudgetram 2011: 250 845 tkr, varav 0 kr i engångsanslag 
Budgetplan 2012: 247 369 tkr, varav 0 kr i engångsanslag 
Budgetplan 2013: 248 404 tkr, varav 0 kr i engångsanslag 
 
För Lapplands gymnasium har i föreliggande budgetförslag från kommunstyrelsen  
preliminärt upptagits: 
  
Driftbudgetram 2011: 66 440 tkr 
Budgetplan 2012: 63 311 tkr 
Budgetplan 2012: 60 385 tkr 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Gunilla Peterson (fp) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ska barn-, utbildning- och kulturnämndens 
budgetram för år 2011 minskas med 6 100 000 kr. Barn-, utbildning- och kultur-
nämnden har den 30 mars 2010 § 49 beslutat att uppdra till förvaltningen att inkomma 
med sparförslag 13.5 %, avseende kostnader på lokaler, samt att sparförslagen ska  
kompletteras med konsekvensbeskrivningar. 
 
Enligt förslag ska summan på neddragningen av barn-, utbildning- och kulturnämndens 
justeras till 4 900 000 kr. 
 
I underlaget föreslår barn-, utbildning- och kulturförvaltningen följande: 
 
Neddragningar av lokalytor inklusive Nordan med 4 900 000 kr. 
 
Utökning av driftbudgetram med 2 050 000 kr. 
 
Utökning av driftbudget för år 2011 med 320 000 kr i form av engångsanslag. 
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Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts budgetberedning 2010-05-31 har konstaterats att 
genom beslut i barn-, utbildning- och kulturnämnden 2010-03-30 § 40 respektive  
2010-05-10 § 67 äskas ytterligare ramanslag om 788 tkr respektive 928 tkr fr.o.m. år 
2011. Ovanstående innebär att barn-, utbildning- och kulturnämndens driftbudget-
äskande för åren 2011-2013 uppgår till: 
 
Driftbudgetram 2011: 253 546 tkr, varav 185 tkr i engångsanslag 
Budgetplan 2012: 249 985 tkr, varav 100 tkr i engångsanslag 
Budgetplan 2013: 249 920 tkr, varav 100 tkr i engångsanslag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade 2010-05-31 § 130 att ärendet lämnas öppet 
till kommunstyrelsens sammanträde 21 juni 2010. 
 
I det senaste underlaget inför LKF:s direktionsmöte i Gällivare den 28 juni har presen-
terats nya preliminära äskanden för Lapplands gymnasium: 
  
Driftbudgetram 2011: 67 051 tkr 
Budgetplan 2012: 65 940 tkr 
Budgetplan 2012: 62 742 tkr 
  
dvs Lapplands gymnasiums äskanden överstiger kommunstyrelsens preliminära belopp 
med: 
  
Driftbudgetram 2011: 611 tkr 
Budgetplan 2012: 2 629 tkr 
Budgetplan 2012: 2 357 tkr 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Neddragningar i befintlig budgetram får konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Neddragningar i befintlig budgetram kan få konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar  
 
att dra ner lokalytor inklusive Nordan med 4 900 000 kronor,  
 
att utöka driftbudgetramen med 1 300 000 kronor, 
 
att utöka driftbudgeten för år 2011 med 185 000 kronor i form av engångsanslag. 
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Beslutsunderlag 
1. Driftbudget 2011-2013 med konsekvensbeskrivning. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-05-10 § 55. 
3. Driftbudget 2011-2013 Lapplandsgymnasium. 
4. Sammanställning taxeförändring. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 130. 
 
Yrkande 
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Brigitta Larsson (s) att anta driftbudget 
 
För Barn-, utbildning- och kulturnämnden: 
 
Driftbudgetram 2011: 250 845 tkr, varav 0 kr i engångsanslag 
Budgetplan 2012: 247 369 tkr, varav 0 kr i engångsanslag 
Budgetplan 2013: 248 404 tkr, varav 100 tkr i engångsanslag 
 
För Lapplands gymnasium har i föreliggande budgetförslag från kommunstyrelsen  
preliminärt upptagits: 
  
Driftbudgetram 2011: 66 440 tkr 
Budgetplan 2012: 63 311 tkr 
Budgetplan 2012: 60 385 tkr 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Stig Erikssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat förslå kommun-
fullmäktige i enlighet med Stig Erikssons m.fl. förslag.  
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 KS/2010:339 -042 

 
§ 149 

Förslag investeringsbudget 2011 och plan 2012-2013, affärsverksamhet - Service- 
och tekniknämnden  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
För Service- och tekniknämnden, affärsverksamhet: 
 
Investeringsbudget 2011: 10 000 tkr 
Budgetplan 2012: 10 000 tkr 
Budgetplan 2013: 10 000 tkr 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Gunilla Peterson (fp) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Förslag till investeringsbudget 2011 och plan för åren 2012 – 2013 för affärsverk-
samheten inom nämndens ansvarsområde, har upprättats. 
 
Investeringsbudget 2011: 20 000 tkr 
Budgetplan 2012: 19 500 tkr 
Budgetplan 2013: 17 000 tkr 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
För Service- och tekniknämnden, affärsverksamhet: 
 
Investeringsbudget 2011: 10 000 tkr 
Budgetplan 2012: 10 000 tkr 
Budgetplan 2013: 10 000 tkr 
 
Beslutsunderlag 
1. Sammandrag investeringsbudget/plan 2011, 2012 och 2013, affärsverksamhet SoT. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 80. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 131. 
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 KS/2010:338 -042 

 
§ 150 

Förslag investeringsbudget 2011 och plan 2012 - 2013, skattefinansierad  
verksamhet, Service- och tekniknämnden  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Investeringsbudget 2011: 50 000 tkr, och driftkonsekvens 1 255 tkr 
Budgetplan 2012: 48 810 tkr, och driftkonsekvens 1 150 tkr 
Budgetplan 2013: 10 500 tkr, inga driftkonsekvenser 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Gunilla Peterson (fp) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Förslag till investeringsbudget 2011 och plan för åren 2012 – 2013 för den skatte-
mässiga verksamheten inom nämndens ansvarsområde, har upprättats. 
 
Investeringsbudget 2011: 56 600 tkr 
Budgetplan 2012: 30 480 tkr 
Budgetplan 2013: 21 550 tkr 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
För Service- och tekniknämnden, skattefinansierade: 
 
Investeringsbudget 2011: 41 800 tkr, och driftkonsekvens 1 255 tkr 
Budgetplan 2012: 13 260 tkr, och driftkonsekvens 1 150 tkr 
Budgetplan 2013: 10 500 tkr, inga driftkonsekvenser 
 
Beslutsunderlag 
1. Sammandrag investeringsbudget/plan 2011, 2012 och 2013, skattefinansierat SoT. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 79. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 132. 
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Yrkande 
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) att anta investerings-
budget 
 
För Service- och tekniknämnden, skattefinansierade: 
 
Investeringsbudget 2011: 50 000 tkr, och driftkonsekvens 1 255 tkr 
Budgetplan 2012: 48 810 tkr, och driftkonsekvens 1 150 tkr 
Budgetplan 2013: 10 500 tkr, inga driftkonsekvenser 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Stig Erikssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat förslå kommun-
fullmäktige i enlighet med Stig Erikssons m.fl. förslag.  
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 KS/2010:300 -040 

 
§ 151 

Äskande engångssatsning 2010 - Service- och tekniknämnden  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendet behandlas i engångssatsningar 2010. 
 
Bakgrund 
Service- och tekniknämnden 2010-05-04 § 108 har beslutat att äska om anslag till  
engångssatsningar 2010 inom drift- och investeringsbudget. De sammantagna  
äskandena uppgår till totalt ca 8,1 mkr. 
 
Förslag till kommunfullmäktige om att anvisa medel för engångssatsningar 2010 har, på 
uppdrag av kommunchefen, upprättats av ekonomienheten. Detta ärende behandlas vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2010-05-24. 
 
Då det är känt att önskemål om engångssatsningar 2010 är på väg även från, enligt upp-
gift från förvaltningarna, BUoK- och Soc-nämnderna föreslås att samtliga dessa  
äskanden behandlas samlat av kommunstyrelsen den 21 juni i samband med att  
kommunstyrelsens förslag till budget 2011-2013 läggs. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-05-24 § 113 att ärendet hänskjutes till kommun-
styrelsens sammanträde den 21 juni 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna kan summeras först efter att beslut om omfattningen 
tagits. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser med anledning av detta förslag till beslut. 
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Förslag till beslut 
Ekonomienheten föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att äskanden om anslag till engångssatsningar 2010 beslutas av kommunstyrelsen inom 
ramen för av kommunfullmäktige beslutat anslag för detta ändamål, 
 
att kommunstyrelsen behandlar dessa äskanden med start från och med kommun-
styrelsens sammanträde 2010-06-21, 
 
att kommunstyrelsens beslut om anslag till engångssatsningar delges kommun-
fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 108.  
2. Ekonomienhetens skrivelse 2010-05-07. 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2010-05-24 § 113. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar att ärendet behandlas i engångssatsningar 2010. 
 
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/2010:327 -406 

 
§ 152 

Mottagningsavgift/taxa Kavahedens avfallsanläggning 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta oförändrad mottagningsavgift/taxa 2011, 
 
att mottagningsavgift/taxa skall gälla från och med 1 januari 2011. 
 
Bakgrund 
2009 höjdes mottagningsavgiften för osorterat avfall för att få kunderna att välja utsorte-
rade fraktioner och minska mängden till deponin vilket också ledde till ändrat beteende 
helt i linje med våra mål. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Efter beräkning av kostnader i verksamheten föreslås oförändrade avgifter på mot-
tagningsavgift/taxan. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser specifikt för denna grupp. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta oförändrad mottagningsavgift/taxa 2011, 
 
att mottagningsavgift/taxa skall gälla från och med 1 januari 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Mottagningsavgift/taxa Kavahedensavfallsanläggning 2011. 
2. Nuvarande taxa. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 67. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 133. 
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 KS/2010:326 -406 

 
§ 153 

Renhållningstaxa 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan som är antagen för 2010 förblir oförändrad för 2011. 
 
Bakgrund 
År 2010 ändrades taxekonstruktionen och består numera av en grundavgift och en rörlig 
avgift. Grundavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnader för administration,  
information, framtagande av avfallsplaner, renhållningsföreskrifter, del av kostnaden för 
återvinningscentraler samt miljöstationer m.m. Rörliga avgiften skall täcka entrepre-
nörens insamlingskostnad av hushållsavfall och slutliga kvittblivningskostnaden (för-
bränningskostnaden). Det är svårt att i dagsläget se utfallet från 2010 års taxa eftersom 
den kommer tidigast att gälla från halvårsskiftet 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Efterberäkning av kostnader i verksamheten och överskottet från 2009 på 1,9 miljoner 
medräknat så föreslås oförändrade avgifter för villor, fritidshus, hyreshus och verksam-
heter/företag. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser specifikt för denna grupp. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan som är antagen för 2010 förblir oförändrad för 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa hushållsavfall 2011. 
2. Nuvarande taxa. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 66. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 134. 
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 KS/2010:329 -406 

 
§ 154 

Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta den föreslagna slamtömningstaxan 2011, 
 
att taxan skall börja gälla från 1 januari 2011. 
 
Bakgrund 
Inför verksamhetsåret 2011 har en ny taxekonstruktion tagits fram där entreprenör-
kostnaderna uppräknats med förväntat index och tillkommande administrativa kostnader 
inräknats samt ersättningen till reningsverket för slambehandling. 
Detta innebär att priserna i taxan måste höjas för att uppnå 100 procentig täckningsgrad. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
 
Exempel: Sluten tank 3 kbm                           Inom parentestecken 2010 årsavgifter                     
1633 kr/gång                                                                                                              (1570 kr) 
Tillkommande överstigande 3 kbm  
Tömmningskostnad  329 kr/kbm                                                                                 (316 kr) 
Behandlingskostnad  105 kr/kbm                                                                                (105 kr) 
En avropstömning (utöver två ordinarie) 2545 kr/gång (likställighetsprincipen)    (2129kr) 
Tillkommande överstigande 3 kbm  
Tömmningskostnad  457 kr/kbm                                                                                 (316 kr) 
Behandlingskostnad 105 kr/kbm                                                                                 (105 kr) 
Extra slang 500 kr                                                                                                        (500 kr) 
Bomkörning 817 kr                                                                                                      (735 kr) 
 
Exempel: Slamavskiljare 3 kbm 
1067 kr/gång                                                                                                              (1024 kr) 
Tillkommande överstigande 3 kbm 
Avvattningskostnad på 216 kr/kbm                                                                             (208 kr) 
Behandlingskostnad på 105 kr/kbm                                                                            (105 kr) 
En avropstömning (utöver den ordinarie) 1949 kr/gång (likställighetsprincipen)    (1766 kr) 
Tillkommande överstigande 3 kbm  
Avvattningskostnad på 363 kr/kbm                                                                             (208 kr) 
Extra slang 500 kr                                                                                                        (500 kr) 
Bomkörning 534 kr                                                                                                      (462 kr) 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser specifika för denna grupp. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta den föreslagna slamtömningstaxan 2011, 
 
att taxan skall börja gälla från 1 januari 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Gällivare kommuns författningssamling/Taxor och avgifter. 
2. Förslag till 2011-års taxa. 
3. Service- och tekniknämnden protokoll 2010-05-04 § 69. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 135. 
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 KS/2010:330 -407 

 
§ 155 

Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avgifterna skall vara oförändrade som för år 2011. 
 
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningen beslutar om undantag från 4 kap 2, 3, 12-15a, 17, 17a 
eller 18 § trafikförordningen avseende bestämmelser om axeltryck, fordonslängd och 
bredd m m . 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Tunga fordons belastning och slitage på kommunens gator och vägar orsakar ökade  
underhållskostnader. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avgifterna skall vara oförändrade som för år 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nuvarande taxa. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 70. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 136. 
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 KS/2010:331 -319 

 
§ 156 

Torghandelstaxa 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen Torghandelstaxa. 
 
Bakgrund 
Ny torghandelstaxa för 2011. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta föreslagen Torghandelstaxa. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag till Torghandelstaxa för 2011. 
2. Nuvarande torghandelstaxa. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 71. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 137. 
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 KS/2010:332 -806 

 
§ 157 

Taxor och avgifter för fritidsverksamheten 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat förslag för taxor och avgifter för fritidsverksamheten 2011.  
 
Reservation  
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningens enhet Fritid har i rubricerat ärende till uppgift att  
föreslå taxor och avgifter för år 2011. 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet varit återhållsam av-
seende höjningar beroende på den markanta taxehöjning som förelåg för 2010. De få 
förändringar/korrigeringar som föreslås är korrekt angiven taxa för årskort bad för  
ungdom i Hakkas. Vidare föreslås en mer gångbar taxa avseende rabattkort för solarium 
samt en liten taxehöjning avseende träning juniorer och seniorer på Tallbacka IP.  
Övriga taxor och avgifter föreslås oförändrade. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser kan konstateras. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser kan konstateras. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat förslag för taxor och avgifter för fritidsverksamheten 2011.  
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag på taxor och avgifter för fritidsverksamheten 2011. 
2. Nuvarande taxa. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 72. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 138. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  278 (377) 
 
 2010-06-21, 2010-06-22 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2010:334 -170 

 
§ 158 

Räddningstjänstens interna prislista för teknisk service 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen förändring av Räddningstjänstens interna prislista för teknisk service 
2011 att gälla från 2011-01-01, 
 
att rätten att besluta om interna taxan för teknisk service överförs till service- och  
tekniknämnden fr o m 2012. 
 
Bakgrund 
I samband med budgetarbetet inför 2011 ska översyn ske av samtliga taxor och avgifter.  
I gällande reglemente, finns taxa för intern teknisk service och denna har beslutats av 
kommunfullmäktige. Priserna i taxan används internt inom Gällivare kommuns  
organisation. De priser som gäller vid externa arbeten fastställs också av kommun-
fullmäktige. Den interna taxan har karaktären av ”prislista” mellan enheter i samma 
organisation vilket borde möjliggöra att service- och tekniknämnden skulle fatta beslut i 
ärendet. Service- och teknikförvaltningen föreslår därför att service- och tekniknämnden 
fortsättningsvis ska besluta om interna prislistan för teknisk service. Räddningstjänsten 
har upprättat ett förslag som innebär att en intern prislista skapas som ersätter det som 
nu heter intern taxa. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagen prislista innebär en justering av avgiften för personal som utför arbete på 
övertid så att den faktiska kostnaden täcks. Priset för fordon justeras att gälla exklusive 
personal. I övrigt så justeras priset med SKL:s prognos för KPI. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen förändring av Räddningstjänstens interna prislista för teknisk service 
2011 att gälla från 2011-01-01, 
 
att rätten att besluta om interna taxan för teknisk service överförs till service- och  
tekniknämnden fr o m 2012. 
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Beslutsunderlag 
1. Räddningstjänstens förslag avseende intern prislista för teknisk service 2011 att  
gälla från 2011-01-01. 
2. Nuvarande taxa. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 74. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 139. 
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 KS/2010:335 -170 

 
§ 159 

Räddningstjänstens externa taxa för teknisk service 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen förändring av Räddningstjänstens externa prislista för teknisk service 
2011 att gälla från 2011-01-01. 
 
Bakgrund 
I samband med budgetarbetet inför 2011 ska översyn ske av samtliga taxor och avgifter. 
Räddningstjänsten har upprättat ett förslag som innebär att en extern prislista skapas 
som ersätter det som nu heter extern taxa. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagen prislista innebär en justering av avgiften för personal så att samma pris tas 
som vid tillsynsbesök. Priset för fordon justeras att gälla exklusive personal. I övrigt så 
justeras priset med SKL:s prognos för KPI och inaktuella poster och uttryck tas bort. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen förändring av Räddningstjänstens externa prislista för teknisk service 
2011 att gälla från 2011-01-01. 
 
Beslutsunderlag 
1. Räddningstjänstens förslag avseende extern prislista för teknisk service 2011 att gälla 
från 2011-01-01. 
2. Nuvarande taxa. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 75. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 140. 
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 KS/2010:336 -737 

 
§ 160 

Taxa för pensionärsservice 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan förblir oförändrad. 
 
Bakgrund 
Revidering av taxor/avgifter är genomförd 2010. Taxan avser tre typer av tjänster:  
1. Städning, fönsterputsning, snöskottning, gräsklippning m.m.  
2. Sällskap till läkare, apotek, bank, handling m.m.  
3. ”Fixar-Malte” bistår med flytta möbler, uppsättning gardinstänger, hyllor, byte av    
    glödlampor, se över vad som behöver göras för att förhindra fallolyckor m.m. 
 
I tidigare beslut som är taget vid service- och tekniknämnden 2007-02-25 § 25, projekt 
pensionärsservice ”Fixar-Malte” framgår det att inga personal- och transportkostnader 
tas ut för ”Fixar-Maltes” tjänster. Tjänsten som fixare har funnits sedan 2008-04. 
 
Enligt gällande budgetdirektiv ska samtliga taxor se över och vid behov revideras  
årligen. Behovet av att revidera taxan/avgiften årligen beror på att tidigare förmånliga 
avtal med andra myndigheter upphört. 
 
De inkomster som avgifterna genererar ger inte täckning för exempelvis bränsle-
kostnader och därav finns ett behov av att revidera taxan/avgiften för att säkerställa  
driften utifrån de ökade kostnaderna. Oftast är det två personer som bistår. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-31 § 141 att ärendet lämnas öppet 
till kommunstyrelsens sammanträde 21 juni 2010. Ärendet kommer att behandlas vid 
service- och tekniknämndens möte 2010-06-15. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Service- och teknikförvaltningens förslag om höjning av taxa/avgift medför ökad  
täckningsgrad.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
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Förslag till beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan för pensionärsservice revideras enligt förslag, 
 
att taxan gäller från 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Taxa pensionärsservice 2010. 
2. Förslag taxa pensionärsservice 2011. 
3. Service- och tekniknämnden protokoll 2010-05-04 § 77. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 141. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) att taxan förblir 
oförändrad. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat förslå  
kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.  
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 KS/2010:337 -706 

 
§ 161 

Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan lämnas oförändrad, 
 
att det i kommunens författningssamling preciseras att taxan gäller per timme. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun tillämpar från årsskifte 2009/2010 en taxa vid tillfällig dödsboför-
valtning som genomförs av kommunen med stöd av bestämmelser i Ärvdabalken. Taxan 
är knuten till det gällande prisbasbeloppet och ligger på 0,6682 %  
av prisbasbeloppet per timme. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Taxan innebär en intäkt i de fall kommunen är tvungen att ta hand om dödsbo. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att taxan lämnas oförändrad, 
 
att det i kommunens författningssamling preciseras att taxan gäller per timme. 
 
Beslutsunderlag 
1. Befintlig taxa. 
2. Förslag till ny taxa. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 78. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 142. 
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 KS/2010:328 -406 

 
§ 162 

Avgift för företag vid kommunens återvinningscentral 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta oförändrad avgift för företag vid kommunens återvinningscentral, 
 
att avgiften för företagskortet skall gälla från och med 1 januari 2011. 
 
Bakgrund 
Hushållen bekostade under ett flertal år företagens avfall som sorterades på åter-
vinningscentralen. Detta kunde lösas genom att införa ett företagskort 2009-10-01som 
registrerar varje besök på anläggningen och resulterar i en faktura om 250 kr/besök. 
Målet var att få bättre sortering av företagens avfall utan att belasta hushållens  
kostnader.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Efter beräkning av kostnader i verksamheten föreslås oförändrat avgift 250kr/besök för 
företagskortet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser specifikt för denna grupp. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta oförändrad avgift för företag vid kommunens återvinningscentral, 
 
att avgiften för företagskortet skall gälla från och med 1 januari 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nuvarande taxa. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 68. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 143. 
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 KS/2010:333 -170 

 
§ 163 

Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brand-
farligt och explosiva varor (LBE) 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen förändring av taxa för tillsynsbesök enligt Lagen om skydd mot 
olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor att gälla från 2011-01-01. 
 
Bakgrund 
I samband med budgetarbetet inför 2011 ska översyn ske av samtliga taxor och avgifter. 
Räddningstjänsten har upprättat förslag på förändring av taxa inom verksamhets-
området. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till förändring av taxa för tillsynsbesök enligt Lagen om skydd mot olyckor 
och Lagen om brandfarliga och explosiva varor innebär en justering med beräknad 
kostnadsökning. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreslagen förändring av taxa för tillsynsbesök enligt Lagen om skydd mot 
olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor att gälla från 2011-01-01. 
 
Beslutsunderlag 
1. Räddningstjänstens förslag avseende taxa för tillsynsbesök enligt Lagen om skydd 
mot  
olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor att gälla från 2011-01-01. 
2. Nuvarande taxa. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 73. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 144. 
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 KS/2010:325 -346 

 
§ 164 

VA-taxa 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta 5% höjning av VA-taxan 2011, 
 
att höja anläggningsavgiften till 110 306 kr.  
 
Bakgrund 
VA-taxan utgörs av två delar; anläggningsavgift och brukningsavgift. Anläggnings-
avgiften, som är en engångsavgift, debiteras vid ny- och tillbyggnad av fastighet.  
Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig avgift som faktureras 4 ggr / år. 
 
För att kunna jämföra kostnader mellan kommunerna i landet har en normfastighet, som 
kallas typhus A, skapats av Svenskt Vatten AB. Typhus A avser en fastighet med fri-
liggande källarlös enbostadshus omfattande 5 rum och kök, badrum med wc, tvättstuga, 
ett extra toalettrum samt garage. Våningsytan är 150 kvm (garage om 15 kvm med-
räknat), tomtytan 800 kvm. Fastigheten är ansluten till allmänna ledningar för vatten 
samt spill- och dagvatten. Vattenmätarstorleken qn = 2,5m3/h. Vattenförbrukningen 
antas uppgå till 150 kbm /år. 
 
Anläggningsavgiften 
Avgiften är fastställd i taxan och erläggs av fastighetsägaren.  
Anläggningsavgiften för ett typhus A är i Gällivare kommun för närvarande 79 864 kr 
inkl. moms. 
     
Brukningsavgiften 
Avgiften består av en fast- och en rörlig avgift. Den fasta avgiften är mätar- och  
lägenhetsavgift och den rörliga avgiften är förbrukad kbm renvatten. 
Brukningsavgiften för ett typhus A är i Gällivare kommun 4 967 kr. inkl. moms  
 
För att täcka ökade kostnader och balansera resultat över åren enligt förslag om av-
stämningsperiod på 3 år krävs en höjning av VA-taxan med 5 %. Med föreslagen  
höjning finns möjligheten att uppnå ett resultat för perioden 2009 – 2011, som innebär 
att verksamhetens kostnader i sin helhet har täckts av verksamhetens intäkter. 
 
Anläggningsavgiften för typhus A blir enligt vårt förslag 83 857 kr. inkl. moms. 
och brukningsavgiften blir 5 215 kr. inkl. moms. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-31 § 145 att ärendet lämnas öppet 
till kommunstyrelsens sammanträde 21 juni 2010. Ärendet kommer att behandlas vid 
service- och tekniknämndens möte 2010-06-15. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagen höjning av VA-taxan är nödvändig om verksamhetens kostnader och intäkter 
ska balanseras under avstämningsperioden. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar  
 
att anta 5% höjning av VA-taxan 2011, 
 
att höja anläggningsavgiften till 110 306 kr.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat förslå kommun-
fullmäktige i enlighet med Tommy Nyströms förslag.  
 
Beslutsunderlag 
1. VA-taxa 2011. 
2. Nuvarande VA-taxa. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 65. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 145. 
5. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-06-15 § 117. 
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 KS/2010:416 -174 

 
§ 165 

Sotningstaxa för 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa sotningstaxan enligt upprättat förslag, 
 
att den reviderade taxan träder ikraft 2010-11-01. 
 
Bakgrund 
Meddelande om hur sotningstaxan ska räknas upp har kommit från Sveriges Kommuner 
och Landsting. Enligt deras avtal med Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund 
ska nya taxan gälla från och med 2010 07 01. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den uppräkning som är överenskommen svarar mot de ökade kostnaderna som verk-
samheten har. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Revideringen av taxan medför inga direkta konsekvenser för barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Service och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa sotningstaxan enligt upprättat förslag, 
 
att den reviderade taxan träder ikraft 2010 07 01. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-06-15 § 126. 
2. Förslag, revidering av sotningstaxan. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa sotningstaxan enligt upprättat förslag, 
 
att den reviderade taxan träder ikraft 2010-11-01. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat förslå kommun-
fullmäktige i enlighet med Tommy Nyströms förslag.  
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 KS/2010:414 -514 

 
§ 166 

Taxa för felparkeringsavgifter 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att nuvarande taxa för felparkeringsavgifter ändras till 600 kr, 
 
att felparkering på plats reserverad för funktionshindrade skall vara 1000 kr som  
tidigare. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Gunilla Peterson (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
Service och teknikförvaltningen har sedan många år haft problem med felparkerade 
fordon på kommunens gator. Felaktigt uppställda fordon utgör en trafikfara samt för-
svårar snöröjning och sopning. Senaste tiden har efterlevnaden förbättras något.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Felaktigt parkerade fordon påverkar ekonomin negativt för drift och underhåll för gator 
och vägar. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Höjd trafiksäkerhet. 
 
Förslag till beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att nuvarande taxa för felparkeringsavgifter ändras till 600 kr, 
 
att felparkering på plats reserverad för funktionshindrade skall vara 1000 kr som  
tidigare. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-06-15 § 124. 
2. Nuvarande taxa. 
3. Reviderad taxa. 
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Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) och Margareta 
Henricsson (ns) i enlighet med förslag till beslut.  
 
Lars Alriksson (m) och Gunilla Peterson (fp) yrkar 
 
att nuvarande taxa för felparkeringsavgifter ändras till 350 kr, 
 
att felparkering på plats reserverad för funktionshindrade skall vara 500 kr. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-
styrelsen har beslutat förslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons m.fl 
förslag.  
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 KS/2010:415 -170 

 
§ 167 

Taxa för brandskyddskontroll 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa taxa för brandskyddskontroll enligt förslag,  
 
att revideringen av taxan träder ikraft 2010-11-01.  
 
Bakgrund 
Uppgifter har nu kommit från Sveriges kommuner och landsting kring den procentuella 
uppräkningen som ska göras på priserna i taxan för brandskyddskontroll. Enligt avtal 
mellan Sveriges kommuner och landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksför-
bund ska ersättningen för brandskyddskontroll revideras årligen med överenskommet 
index. I avtalet regleras också att avgiften ska tas ut from 2010 07 01. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det avtal som reglerar uppräkningen bygger på att höjningen ska motsvara den kost-
nadsökning som är aktuell. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet har inga konsekvenser för barn och unga.  
 
Förslag till beslut 
Service och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa taxa för brandskyddskontroll enligt förslag,  
 
att revideringen av taxan träder ikraft 2010 07 01.  
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-06-15 § 125. 
2. Förslag ”Taxa för brandskyddskontroll”. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa taxa för brandskyddskontroll enligt förslag,  
 
att revideringen av taxan träder ikraft 2010-11-01.  
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat förslå kommunfull-
mäktige i enlighet med Tommy Nyströms förslag.  
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 KS/2010:340 -041 

 
§ 168 

Driftbudget 2011, plan 2012-2013 - Service- och tekniknämnden  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
För Service- och tekniknämnden: 
 
Driftbudgetram 2011: 96 449 tkr, varav driftkonsekvens av investeringar 1 255 tkr 
Budgetplan 2012: 97 499 tkr, varav driftkonsekvens av investeringar 1 150 tkr 
Budgetplan 2013: 97 499 tkr, inga driftkonsekvenser 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Gunilla Peterson (fp) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Förslag till driftbudget 2011 och plan för 2012 – 2013 har upprättats utifrån de nya  
ramar som kommunfullmäktige beslutat för service- och tekniknämnden. 
 
Driftbudgetram 2011: 103 779 tkr, varav driftkonsekvens av investeringar 1 400 tkr 
Budgetplan 2012: 105 079 tkr, varav driftkonsekvens av investeringar 1 300 tkr 
Budgetplan 2013: 105 079 tkr, inga driftkonsekvenser 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-31 § 146 att ärendet lämnas öppet 
till kommunstyrelsens sammanträde 21 juni 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Budgetförslaget är upprättat med hänsyn till de ramar som medgivits. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Budgetförslaget medför att barn och unga i största mån prioriterats. 
 
Förslag till beslut 
Service- och tekniknämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att anta upprättat förslag avseende driftbudget 2011 och plan 2012 – 2013. 
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Beslutsunderlag 
1. Förslag driftbudget 2011, plan 2012 – 2013. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 82. 
3. Sammanställning taxeförändring. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 146. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar att anta driftbudget 
 
För Service- och tekniknämnden: 
 
Driftbudgetram 2011: 96 449 tkr, varav driftkonsekvens av investeringar 1 255 tkr 
Budgetplan 2012: 97 499 tkr, varav driftkonsekvens av investeringar 1 150 tkr 
Budgetplan 2013: 97 499 tkr, inga driftkonsekvenser 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat förslå kommun-
fullmäktige i enlighet med Tommy Nyströms förslag.  
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 KS/2010:358 -041 

 
§ 169 

Investeringsbudget 2011, plan 2012-2013 - Socialnämnden  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
För Socialnämnden: 
 
Investeringsbudget 2011: 0 kr 
Budgetplan 2012: 0 kr 
Budgetplan 2013: 0 kr 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Gunilla Peterson (fp) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Föreligger inga investeringsäskanden från Socialnämnden. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-31 § 147 att ärendet lämnas öppet 
till kommunstyrelsens sammanträde 21 juni 2010. 
 
Förslag till beslut 
att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 147. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar att anta investeringsbudget 
 
För Socialnämnden: 
 
Investeringsbudget 2011: 0 kr 
Budgetplan 2012: 0 kr 
Budgetplan 2013: 0 kr 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat förslå kommun-
fullmäktige i enlighet med Tommy Nyströms förslag.  
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 KS/2010:353 -706 

 
§ 170 

Avgift boende enligt lag om stöd- och service till vissa funktionshindrade 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lämna avgiften oförändrad. 
 
Bakgrund 
Barn och ungdomar som tillhör personkretsen i LSS har rätt till boende i familjehem 
eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför  
föräldrahemmet på grund av sitt funktionshinder, exempelvis för att gå i skola.  
 
För de barn och ungdomar som beviljas denna insats får kommunen ta ut en avgift, enl § 
20 LSS, från föräldrarna motsvarande det underhållsstöd som fås från försäkringskassan 
fram till juni det år ungdomen fyller 20 år och som för 2010 är 1 273 kr/mån/förälder.  
 
För de ungdomar som har egen inkomst i form av aktivitetsersättning eller annat får 
kommunen ta ut ersättning för mat, hyra, fritids- och kulturaktiviteter enl 19 § LSS för 
den tid de har boende på annan ort. Avgiften får inte överstiga kommens självkostnad 
samt att kommunen måste se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för  
personliga behov som för närvarande är 2 060 kr/mån (socialbidragsnorm). Möjlighet 
finns även för dessa ungdomar att söka bostadstillägg för boendet på hemorten. 
 
Avgiften för mat, hyra m m är 3 000 kr/mån för de ungdomar som har egen inkomst och 
följer då socialstyrelsens föreskrifter 2006:1 för rörelsehindrade gymnasielever (RH-
anpassad) med särskilda omvårdnadsinsatser och som bor i elevhem. Avgiften tas ut för 
9 månader/år, avgiftsfria månader är juni – aug. Avgiften reduceras vid frånvaro över 14 
dagar.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Intäkten för detta är helt beroende av hur många elever vi har som går skola på annan 
ort samt huruvida de har inkomst eller ej. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Har ungdomarna egen inkomst så är avgiften 3 000 kr/mån. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lämna avgiften oförändrad vilket innebär 
 
att antingen tar socialnämnden ut en ersättning som motsvarar det underhållsstöd som 
båda föräldrar får från försäkringskassan fram till juni det år ungdomen fyller 20 år och 
är 1 273 kr/mån, eller  

 
att från 19 års ålder kan ungdomarna ha en egen inkomst i form av aktivitetsersättning, 
då kan socialnämnden ta ut en ersättning för mat och hyra med 3000 kr/mån. Avgiften 
tas ut för 9 månader/år, avgiftsfria månader är juni – aug. Avgiften reduceras vid frånva-
ro över 14 dagar. 
 
Beslutsunderlag 
1. Socialnämndens protokoll 2010-05-06 § 52. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 148. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar att lämna avgiften oförändrad. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat förslå kommun-
fullmäktige i enlighet med Tommy Nyströms förslag.  
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 KS/2010:354 -706 

 
§ 171 

Avgift för handledning och utbildning via samtalsbyrån 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lämna avgiften oförändrad, som är 800 kr/45 min.  
 
Bakgrund 
Samtalsbyrån utför viss handledning och utbildning till kommunalt anställd personal. 
Handledning skall sanktioneras av närmaste arbetsledare/chef som är med och lägger 
upp förutsättningarna för handledningen. Kostnaden debiteras respektive förvaltning. 
Ingen kostnad tas ut för anställda inom den egna förvaltningen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Avgift för handledning och utbildning via samtalsbyrån är 800 kr/45 min.  
Någon höjning av avgiften har inte skett sedan starten 1995. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lämna avgiften oförändrad, som är 800 kr/45 min.  
 
Beslutsunderlag 
1. Socialnämndens protokoll 2010-05-06 § 53. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 149. 
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 KS/2010:349 -706 

 
§ 172 

Avlastningsavgift 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avlastningstaxan är oförändrad dvs 90 kr/dygn,  
 
att ingen reducering görs av omsorgsavgiften vid avlastning/korttidsboende, 
 
att de som inte har någon omsorgsavgift får en dygnskostnad som motsvarar hälften av 
maxtaxan dividerat med 30. 
 
Bakgrund 
Avlastning innebär att någon frivilligt får hjälp med vård och omsorg för någon anhörig. 
Beslut om avlastning är behovsprövad enligt SoL kap 4 § 1. 
 
Med avlastningstaxa menas en tillfällig avgift som tas ut när någon får en avlastnings-
plats på ett korttidsboende för max tre månader.  
 
Avlastningsavgiften är 90 kr/dygn och denna avgift täcker inte ens den mat som serve-
ras. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
För att öka täckningsgraden (6 %) för denna taxa föreslås att ingen reducering görs av 
omsorgsavgiften vid avlastning/korttidsboende samt att de som inte har någon omsorgs-
avgift får en dygnskostnad som motsvarar hälften av maxtaxan (som för närvarande är 
1 696 kr) dividerat med 30, vilket för 2010 är 28 kr/dygn. Svårt att uppskatta vad denna 
intäktsökning blir.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avlastningstaxan är oförändrad dvs 90 kr/dygn,  
 
men att ingen reducering görs av omsorgsavgiften vid avlastning/korttidsboende samt 
att de som inte har någon omsorgsavgift får en dygnskostnad som motsvarar hälften av 
maxtaxan dividerat med 30. 
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Beslutsunderlag 
1. Socialnämndens protokoll 2010-05-06 § 48. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 150. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar  
 
att avlastningstaxan är oförändrad dvs 90 kr/dygn,  
 
att ingen reducering görs av omsorgsavgiften vid avlastning/korttidsboende, 
 
att de som inte har någon omsorgsavgift får en dygnskostnad som motsvarar hälften av 
maxtaxan dividerat med 30. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat förslå kommun-
fullmäktige i enlighet med Tommy Nyströms förslag.  
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 KS/2010:357 -706 

 
§ 173 

Färdtjänsttaxa 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att egenavgiften för färdtjänstresor följer länstrafikens prislista för enkelresor med buss 
plus 75 % samt följer Länstrafikens årliga justeringar, 
 
att maxtaxan inte begränsas i belopp utan i kilometeravstånd,  
 
att resor inom kommungränsen skall följa Länstrafikens taxa upp till 41 kilometer,  
 
att resor över kommungränsen följer Länstrafikens ordinarie taxa för färdtjänstresor. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Gunilla Peterson (fp) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
From 2008 har färdtjänstresorna samordnats av Länstrafiken i Norrbotten AB och följer 
de gemensamma färdtjänstreglerna som antagits av kommunförbundet och som  
tillämpas av 9 kommuner i Norrbotten. I de gemensamma färdtjänstreglerna ingår  
obegränsat antal resor i den egna kommunen och 50 kilometer in i den angränsade 
kommunen samt 24 enkelresor inom länet. 
 
I det samarbetsavtal som tecknats mellan Gällivare kommun och Länstrafiken innebär 
att färdtjänstresenärerna skall betala egenavgift enligt Länstrafikens taxa som grundar 
sig på ordinarie enkelprisbiljett plus 75 %. Egenavgiften justeras samtidigt som Läns-
trafikens biljettpriser på buss justeras. Under 2008 togs ett beslut av Kommunen att  
införa en maxtaxa för färdtjänstresenärerna som innebär att ingen resenär skall behöva 
betala mer än 100 kr/resa inom Gällivare kommuns gränser, däremot om man åker över 
kommungränsen skall man betala enligt Länstrafikens taxa 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förändringen av taxan innebär minskade kostnader för färdtjänsten. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En förändring av taxan får inga synbara negativa konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att egenavgiften för färdtjänstresor följer länstrafikens prislista för enkelresor med buss 
plus 75 % samt följer Länstrafikens årliga justeringar, 
 
att maxtaxan inte begränsas i belopp utan i kilometeravstånd,  
 
att resor inom kommungränsen skall följa Länstrafikens taxa upp till 41 kilometer,  
 
att resor över kommungränsen följer Länstrafikens ordinarie taxa för färdtjänstresor. 
 
Beslutsunderlag 
1. Socialnämndens protokoll 2010-05-06 § 56. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 151. 
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 KS/2010:351 -706 

 
§ 174 

Avgift förbrukningsartiklar 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avgiften för förbrukningsartiklar höjs från 100kr/mån till 150 kr/mån. 
 
Bakgrund 
I särskilt boende tillhandahålls hjälpmedel så även inkontinenshjälpmedel. Förbruk-
ningsartiklar ingår inte utan ska bekostas och köpas in av den enskilde eller god 
man/anhörig. I prop. 2000/01:149 avseende förbehållsbelopp vid bestämmande av  
avgift inom äldre- och handikappomsorg fastställs kostnaden för förbrukningsartiklar 
till 190 kr/månad.  
 

Många anhöriga och även gode män finns på annan ort och för att underlätta, admini-
streras dessa inköp från boendet. Synpunkter på sortimentet kan kommuniceras med 
boendet. Avgiften för förbrukningsartiklar inom äldreomsorgens gruppboenden är för 
att dels säkerställa att varje boende har dessa artiklar vilket underlättar för verksamheten 
att fullgöra sitt uppdrag samt att det även underlättar för boende/anhöriga att inte  
behöva köpa dessa artiklar.  
 

Till förbrukningsartiklar räknas toalett- och hushållspapper, toalettborste, glödlampor, 
tvättmedel, tvättlappar, diskmedel, soppåsar, handskar, rengöringsmedel och övrig städ-
utrustning.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Avgiftens storlek skall inte överstiga självkostnaden. Avgiften för förbrukningsartiklar 
är 100 kr/mån för boende inom särskilda boendeformer. Med den avgiften får social-
förvaltningen en intäkt som motsvarar ca 340 tkr/år, medan kostnaden för inköpen är ca 
658 tkr/år.  
 

Av den anledningen bör avgiften höjas till 150 kr/mån för någorlunda motsvara den 
kostnad som förvaltningen har. Intäktsökningen blir ca 100 tkr/år och täckningsgraden 
ökar från 52 % till 66 % med nuvarande inköpspriser. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att avgiften för förbrukningsartiklar höjs från 100kr/mån till 150 kr/mån. 
 

Beslutsunderlag 
1. Socialnämndens protokoll 2010-05-06 § 50. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 152. 
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 KS/2010:348 -706 

 
§ 175 

Kostavgifter 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att höja samtliga kostpriser med 8 %; 
 
Kostavgift för boende inom särskilda boendeformer (helpension)       2 929 kr/mån       
Matservering servicehus, dagverksamhet LSS                                      41 kr/portion       
Korttidshem (omsorgen)                                                                        58 kr/dygn 
Frukost                                                                      29 kr/portion 
Mellanmål/fika                                                12 kr/portion 
Kvällsmål                                                 17 kr/porton              
Matdistribution (leverans till eget boende)                                            39 kr/portion                     
 
att införa en kostavgift inom äldreomsorgens dagverksamhet med 70 kr/dygn, 
 
att reduceringsreglerna föreslås vara oförändrade. 
 
Bakgrund 
Merparten av all kost som serveras till brukarna beställs via Matlaget. 
 
De flesta boende inom särskilda boendeformer har s k helpension de betalar 2 712 
kr/mån och i det priset ingår frukost, lunch, middag och kvällsmål.  
 
Kostavgift för boende inom särskilda boendeformer (helpension)        2 712 kr/mån       
Matservering servicehus, dagverksamhet LSS                                            38 kr/portion       
Korttidshem (omsorgen)                                                                              54 kr/dygn 
Frukost                                                                                                 27 kr/portion 
Mellanmål/fika             11 kr/portion 
Kvällsmål                                                       16 kr/porton              
Matdistribution (leverans till eget boende)                                                  36 kr/portion               
 
Matdistribution erhålls efter ansökan och är behovsprövad enligt SoL kap 4 § 1. 
 
Reduceringsregler 
Avdrag för kost görs fr om andra dagen vid lasarettsvistelse eller annan oplanerad från-
varo. Vid planerad frånvaro som anmäls minst en vecka i förväg görs kostavdrag redan 
från första dagen. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Kostavgiften bör inte överstiga självkostnadsprincipen. Matlagets kostpriser höjs årligen 
med ca 8 %. För 2009 hade socialnämnden kostnader för själva maten med 13,3 mkr 
och kostintäkter med 12,7 mkr, då ingår även taxehöjningen för 2:a halvåret 2009 som 
motsvarar ungefär 400 tkr.  
 
För 2010 kommer kostnaden för maten att öka ytterligare med ca 1 mkr med de nya 
kostpriserna från Matlaget. Av den anledningen måste även socialnämnden höja kost-
priserna med 8 % för att möta Matlaget prishöjningar. 
 
Denna taxehöjning ger en intäktsökning med ca 800 tkr/år. Vilket ger en ökning av 
täckningsgraden med 6 %, d v s från 86 % (12,3 mkr intäkter, 14,3 mkr kostnader) till 
92 % (13,1 mkr intäkter, 14,3 mkr kostnader). 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att höja samtliga kostpriser med 8 %; 
 
Kostavgift för boende inom särskilda boendeformer (helpension    2 929 kr/mån       
Matservering servicehus, dagverksamhet LSS                                      41 kr/portion       
Korttidshem (omsorgen)                                                                        58 kr/dygn 
Frukost                                                                      29 kr/portion 
Mellanmål/fika                                                12 kr/portion 
Kvällsmål        17 kr/porton              
Matdistribution (leverans till eget boende)                                            39 kr/portion                     
 
att införa en kostavgift inom äldreomsorgens dagverksamhet med 70 kr/dygn, 
 
att reduceringsreglerna föreslås vara oförändrade. 
 
Beslutsunderlag 
1. Socialnämndens protokoll 2010-05-06 § 47. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 153. 
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 KS/2010:352 -706 

 
§ 176 

Taxa för familjerådgivning 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lämna taxa för familjerådgivning oförändrad, som är 80 kr/samtal samt kostnadsfritt 
för personer upp till 20 år. 
 
Bakgrund 
Kommunen är skyldig att tillhandahålla familjerådgivning och i Gällivare har den  
funnits sedan 1995. Syftet med familjerådgivningen är att ha en öppen verksamhet dit 
kommunens invånare kan vända sig när de känner behov av att samtala med någon  
utomstående, oavsett om det är ett relationsproblem eller inte. 
 
Avgiften för familjerådgivning är 80 kr/samtal, dock avgiftsfritt för personer under 20 
år. 
 
Det finns möjlighet att få familjerådgivningen beviljad som bistånd efter utredning och 
beslut av handläggare på biståndsenheten och då tas ingen avgift ut från den enskilde. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga, på grund av att det är kostnadsfritt upp til1 20 år. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lämna taxa för familjerådgivning oförändrad, som är 80 kr/samtal samt kostnadsfritt 
för personer upp till 20 år. 
 
Beslutsunderlag 
1. Socialnämndens protokoll 2010-05-06 § 51. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-31 § 154. 
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 KS/2010:356 -706 

 
§ 177 

Taxa för tillsyn enligt detaljhandel med nikotinläkemedel 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan för tillsyn enligt detaljhandel med nikotinläkemedel upphör att gälla från och 
med 31 december 2010. 
 
Bakgrund 
Den 1 mars 2008 började en ny lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel 
att gälla. Denna lag upphävdes 1 november 2009 samtidigt som en ny lag om handel 
med vissa receptfria läkemedel började gälla (2009:730). Nikotinläkemedel inryms i 
den nya lagen om vissa receptfria läkemedel. 
 
Den nya lagen om vissa receptfria läkemedel sorterar under miljö- och byggnads-
nämndens ansvarsområde. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan för tillsyn enligt detaljhandel med nikotinläkemedel upphör därmed att gälla 
från och med 1 november 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Socialnämndens protokoll 2010-05-06 § 55. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 155. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar att taxan för tillsyn enligt detaljhandel med nikotinläkemedel 
upphör att gälla från och med 31 december 2010. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat förslå kommun-
fullmäktige i enlighet med Tommy Nyströms förslag.  
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 KS/2010:355 -706 

 
§ 178 

Taxa för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan lämnas oförändrad vilket innebär, att för handläggning av anmälan enligt § 12 
a Tobakslagen tas ut en fast avgift med 1 300 kr, 
 
att för kommunens återkommande tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas ut en fast 
årlig avgift med 700 kr. I denna avgift inkluderas ett tillsynsbesök. För tillsyn utöver det 
tillsynsbesöket som ingår i den fasta årsavgiften debiteras en avgift med 700 kr/timme. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade den 6 februari 2007 § 32 att överta tillsynen över ”Tobaks-
lagen” från miljö- och byggnämnden. Tillsynen är placerad under funktionen som hand-
har alkoholtillsynen inom socialnämnden.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Denna taxa motsvarar i ungefär hälften av den kostnad kommunen har för tillsynen av 
tobakslagen. Den totala intäkten var för 2009 26 tkr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ett tydligt ansvar gällande kontrollen av tobaksförsäljningen inom detaljhandeln säkrar 
ytterligare upp så att barn och unga inte riskerar att komma till skada. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att taxan lämnas oförändrad vilket innebär, att för handläggning av anmälan enligt § 12 
a Tobakslagen tas ut en fast avgift med 1 300 kr, 
 
att för kommunens återkommande tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas ut en fast 
årlig avgift med 700 kr. I denna avgift inkluderas ett tillsynsbesök. För tillsyn utöver det 
tillsynsbesöket som ingår i den fasta årsavgiften debiteras en avgift med 700 kr/timme. 
 
Beslutsunderlag 
1. Socialnämndens protokoll 2010-05-06 § 54. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 156. 
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 KS/2010:347 -706 

 
§ 179 

Taxa för trygghetslarm 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att höja taxan för trygghetslarm med 50 kr/mån från 100 kr/mån till 150 kr/mån, 
 
att boende på servicehus bli jämställda med övriga särskilda boenden och blir befriade 
från avgift för trygghetslarm. 
 
Bakgrund 
Trygghetslarm kan sökas av den enskilde och är ett bistånd i eget boende som innebär 
möjlighet att bo kvar längre i hemmet trots ett ökat behov av hjälp.  
 
Larmutrustningen hyrs av förvaltningen och installeras i hemmet för att den enskilde via 
en knapptryckning kunna påkalla hjälp. Larmet kopplas till räddningstjänstens larm-
central eller till hemtjänstpersonal eller till anhörig. Till larmet kan även andra funk-
tioner kopplas, exempelvis spisvakt, dörrlarm m.m. 
 
Förvaltningens kostnad är dels leasing av utrustning, reparationer och åtgärder i  
samband med larm. Det tillkommer även en avgift till räddningstjänsten för larm-
mottagning. 
 
Motsvarande larm finns i servicehus och på gruppboenden och är då kopplat till  
personalen. Ingen avgift för trygghetslarm tas ut för de med beslut om särskilt boende 
på sjukhem/gruppboenden. Även platser på servicehus innebär ett beslut om särskilt 
boende, varför inte heller de bör betala något trygghetslarm.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Avgiften för trygghetslarm är 100 kr/mån för samtliga med beslut om trygghetslarm enl. 
SoL kap 4 § 1. Intäkten för socialnämnden vid oförändrad taxa är ca 234 tkr/år. Social-
nämndens kostnad för detta är 390 tkr under 2009 och ökar för varje år. För att möta den 
ökade kostnaden föreslås en höjning av avgiften för trygghetslarm med 50 kr/mån till 
totalt 150 kr/mån från 2011. 
 
Vid en jämförelse med landets alla kommuner är det bara 15 % som har en taxa under-
stigande 150 kr/mån. 
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Denna taxa ingår i inkomstberäkningen vid uträkningen av maxtaxa inom vård och om-
sorg. Vilket betyder att inkomstutrymme måste finnas för att kunna ta ut avgift för 
trygghetslarm.  
 
Intäktsökningen beräknas bli ca 70 tkr/år, vilket ger en ökning av täckningsgraden från 
60 % till 78 %. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att höja taxan för trygghetslarm med 50 kr/mån från 100 kr/mån till 150 kr/mån, 
 
att boende på servicehus bli jämställda med övriga särskilda boenden och blir befriade 
från avgift för trygghetslarm. 
 
Beslutsunderlag 
1. Socialnämndens protokoll 2010-05-06 § 46. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 157. 
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 KS/2010:350 -706 

 
§ 180 

Vård- och omsorgsavgift 2011  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att slopa reduceringen först vid sju dagars frånvaro, utan istället görs reduceringen  
direkt vid första dagens frånvaro, 
 
att höja samtliga procentnivåerna inom ordinärt boende med 1%. 
 
Bakgrund 
1 juli 2002 infördes den s k maxtaxan (högkostnadsskydd), vilket innebär att omsorgs-
avgiften i ordinärt och särskilt boende får uppgå till högst en tolftedel av 48% av pris-
basbeloppet. Socialstyrelsen meddelar vid årets början vilket beloppet är. De meddelar 
även minimibelopp som används vid uträkning av vårdavgiften. 
 
Boende inom särskilda boendeformer betalar mellan 0 kr och maxbeloppet, beroende på 
inkomst och bostadskostnad. För 2010 är maxbeloppet 1 696 kr/mån. 
 
Boende i eget (ordinärt) boende betalar efter en behovsprövad vårdtyngd i procent av 
sin inkomst, enligt följande; 
 
Vårdtyngd 1 = 2 % av inkomsten, är städning och tvätt var tredje vecka dock maximerat 
till 600 kr/mån. 
Vårdtyngd 2 = 4 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt enstaka omvårdnad 
exempelvis dusch, max 1 gång/vecka samt de som enbart har städning men pga allergier 
måste städningen genomföras varje vecka. 
Vårdtyngd 3 = 6 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 2 
ggr/dag, max 5 dagar/vecka (ej helger). 
Vårdtyngd 4 = 8 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 2 
ggr/dag, 7 dagar i veckan. 
Vårdtyngd 5 = 9 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad 
3ggr/dag, sju dagar i veckan eller dubbelbemanning för omvårdnad 2ggr/dag eller mer.  
 
Reduceringsregler 
Omsorgsavgiften debiteras från den första dagen vård- eller hemtjänstinsatsen sätts in. 
Omsorgsavgiften är en månadsavgift och delas med 30 dagar, vid de tillfällen då endast 
en del av avgiften skall debiteras för den månaden. Omsorgsavgiften avregistreras från 
den dag vårdinsatsen upphör. 
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Omsorgsavgiften upphör vid minst sju dagars sammanhängande frånvaro-/uppehåll, 
under förutsättning att frånvaron anmälts minst en vecka innan. Ingen vårdavgift utgår 
heller vid minst sju dagars lasarettsvistelse eller motsvarande. 
 
Jämkningsregler 
Vid beräkningen av vård-/omsorgsavgiften måste hänsyn tas till inkomst, bostads-
kostnad samt eventuell matkostnad. Efter att beräkningen av vård-/och omsorgsavgiften 
är gjord görs ytterligare en beräkning som avgör om någon jämkning måste göras av 
någon avgift för att brukaren inte skall hamna under socialbidragsnormen. Vid bank-
tillgångar överstigande 75 000 kr görs dock ingen jämkning. 
 
Förslag till förändring 
Förslag finns på att slopa reduceringen först vid sju dagars frånvaro, utan att reducer-
ingen görs direkt vid första dagens frånvaro.  
 

Inom det ordinära boendet har dessa procentnivåer har varit desamma sedan taxan  
infördes 2002, därför föreslås en höjning med 1 %-sats vid varje nivå enligt följande; 
 

Vårdtyngd 1 = 3 % av inkomsten, är städning och tvätt var tredje vecka dock maximerat 
till 600 kr/mån. 
Vårdtyngd 2 = 5 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt enstaka omvårdnad 
exempelvis dusch, max 1 gång/vecka samt de som enbart har städning men pga allergier 
måste städningen genomföras varje vecka. 
Vårdtyngd 3 = 7 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 2 
ggr/dag, max 5 dagar/vecka (ej helger). 
Vårdtyngd 4 = 9 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 2 
ggr/dag, 7 dagar i veckan. 
Vårdtyngd 5 = 10 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad 
3ggr/dag, sju dagar i veckan eller dubbelbemanning för omvårdnad 2ggr/dag eller mer.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Svårt att uppskatta de ekonomiska konsekvenserna vid slopandet av reducerings-
reglerna, dock bör det inte ge något större inkomstbortfall. Höjningen av procent-
nivåerna är svår att beräkna, kan röra sig om en inkomstökning mellan 100 – 150 tkr/år. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

att slopa reduceringen först vid sju dagars frånvaro, utan istället görs reduceringen  
direkt vid första dagens frånvaro, 
 

att höja samtliga procentnivåerna inom ordinärt boende med 1%. 
 

Beslutsunderlag 
1. Socialnämndens protokoll 2010-05-06 § 49. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 158. 
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 KS/2010:346 -041 

 
§ 181 

Driftbudget 2011-2013 - Socialnämnden  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
För Socialnämnden: 
 
Driftbudget 2011: 368 179 tkr, varav 2 000 tkr i engångsanslag 
Budgetplan 2012: 366 172 tkr 
Budgetplan 2013: 366 172 tkr 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Gunilla Peterson (fp) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Förslag till driftbudget 2011 och plan för 2012-2013 har upprättats. 
 
Driftbudget 2011: 375 163 tkr, varav 8 984 tkr i engångsanslag 
Budgetplan 2012: 369 786 tkr 
Budgetplan 2013: 371 662 tkr 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-31 § 159 att ärendet lämnas öppet 
till kommunstyrelsens sammanträde 21 juni 2010. 
 
Under kommunstyrelsens överläggningar har beslutats att socialnämndens äskande om 
kvalitetssäkringssystem för öppen hemtjänst, 1 560 tkr, som engångsanslag 2011 förs 
till ärendet engångssatsningar 2010.  
 
Förslag till beslut 
att hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag med 7 484 000 i engångsanslag 
av de extra statliga medel som utgått till kommunerna för 2010 samt ur samma medel, 
 
att begära 1,5milj för utökade kostnader för taxor för 2011 i avvaktan på översynen av 
hela taxesystemet inom socialtjänsten, 
 
att i övrigt anta driftbudget ramar för 2011-2013. 
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Beslutsunderlag 
1. Driftbudgetramar 2011 – 2013 
2. Socialnämndens protokoll 2010-05-06 § 45. 
3. Sammanställning taxeförändring. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 159. 
 
Yrkande 
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) att anta driftbudget 
 
För Socialnämnden: 
 
Driftbudget 2011: 368 179 tkr, varav 2 000 tkr i engångsanslag 
Budgetplan 2012: 366 172 tkr 
Budgetplan 2013: 366 172 tkr 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Stig Erikssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat förslå kommun-
fullmäktige i enlighet med Stig Erikssons m.fl. förslag.  
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 KS/2010:373 -041 

 
§ 182 

Budget 2011-2013  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2011-2013 i enlighet med 
kommunstyrelsens budgetförslag, 
 
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2011-2013 får  
uppdateras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter och statsbidrags-
intäkter, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster, 
 
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige, 
 
att anvisa 1 190 000 kronor till 2012 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens 
investeringsbudgetförslag, 
 
att anvisa 39 500 000 kronor till 2013 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens 
investeringsbudgetförslag, 
 
att fastställa oförändrad skattesats för år 2011, dvs 22,33 kronor per skattekrona. 
 
Ajournering 15:15-15:30. 
 
Reservation  
Lars Alriksson (m), Gunilla Peterson (fp) och Margareta Henricsson (ns) reserverar sig 
mot beslutet. 
 
Bakgrund 
I föreliggande budgetmaterial presenteras resultat-, finansierings- och balansbudget  
utifrån: 
 
1. Av kommunfullmäktige fastställda ramar för åren 2011-2013, enligt bilaga 1 
2. De av nämnderna inlämnade budgetäskandena, enligt bilaga 2 och 3 *) 

3. Nya skatte- och bidragsberäkningar per 2010-04-27 
 
De centrala löneavtalen för den kommunala sektorn är nu klara. Dock har inte de lokala 
förhandlingarna hos Gällivare kommun genomförts ännu. Om utfallet skulle hamna på 
avtalens nivåer så beräknas de samlade lönekostnadsökningarna för perioden 2010-
2013, bli ca 5 mkr mindre än beräkningarna enligt tidigare preliminär kalkyl. I budget 
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materialet har dock inte gjorts någon förändring av de kalkylerade lönekostnads-
ökningarna. 
 
I budgetmaterialet har budgeten för Lapplands gymnasium (LG) lagts i anslutning till 
BUoK-nämndens driftbudgetmaterial. Enligt Gällivare kommuns beräkningar utifrån 
elevtalsprognoser så skulle budgeten för LG under perioden 2011-2013 minska med ca 
9,3 mkr, exklusive lönekostnadsökningarna inom LG. Av LKF hittills preliminärt  
redovisade budgetförslag indikeras i stället kostnadsökningar. Den preliminära budgeten 
från LG har här inräknats som äskande för LG.  
 
De samlade driftbudgetäskandena för åren 2011-2013 avviker kraftigt från de av  
kommunfullmäktige beslutade ramarna, enligt nedanstående tabell. Enligt de samlade 
äskandena uppgår resultaten för åren 2011-2013 till -26,9 mkr, -28,3 mkr respektive -
26,8 mkr. Resultatet för år 2010 uppvisar enligt senaste prognos ett resultat på ca 28,5 
mkr, exklusive eventuella tillkommande engångssatsningar under året. 
 
Inräknat förändringarna av skatte- och bidragsintäkter per den 27 april uppgår resultaten 
för åren 2011-2013 med de av kommunfullmäktige fastställda ramarna f n till -2,6 mkr, 
-6,9 mkr respektive -2,9 mkr. 
 
Nämndernas ramäskanden: 
År                                   Ram                 Äskande Avvikelse 
2011                           870 750                   895 011        24 261 
2012                           863 962                   885 311        21 349 
2013                           860 971                   884 839        23 868 
                                2 595 683                2 665 161        69 478 
  
Med de samlade budgetäskandena inräknade uppfylls inte kommunfullmäktiges  
ekonomiska målsättningar. Investeringsäskandena överstiger för år 2011 de fastställda 
ramarna, med nära 30 mkr. 
 
Investeringsäskanden: 
År                        Ram VEP Äskande        Avvikelse 
2011                  50 900 40 900   69 780             18 880 
2012                  60 000 22 000   47 422            -12 578 
2013                  60 000          0   38 550             -21 450 
                        170 900 62 900 155 752             -15 148 
 
*) Efter Ksau sammanträde den 2010-05-31, har SoT-förvaltningen korrigerat under-
laget för nämndens investeringsäskanden , innebärande att i bilaga 3 som bifogas denna 
skrivelse avviker äskandena från de som redovisats i protokollet från Ksau-
sammanträdet. 
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Sammantaget innebär förändringarna att de samlade investeringsäskandena i förhållande 
till de i protokollet redovisade minskat med: 
 
2011: 10 940 
2012:   2 558 
2013:   1 450 
 
För specifikation se ekonomienhetens skrivelse 2010-06-10, sidan 3. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2011-2013 i enlighet med 
kommunstyrelsens budgetförslag, 
 
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2011-2013 får uppda-
teras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter och statsbidragsintäkter, 
arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster, 
 
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige, 
 
att anvisa X kronor till 2011 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens invester-
ingsbudgetförslag, 
 
att anvisa Y kronor till 2012 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens invester-
ingsbudgetförslag, 
 
att anvisa Z kronor till 2013 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens invester-
ingsbudgetförslag, 
 
att fastställa oförändrad skattesats för år 2011, dvs 22,33 kronor per skattekrona. 
 
Beslutsunderlag 
1. Driftsammandrag 2011-2013 enligt kommunfullmäktiges rambeslut, 2010-04-12. 
2. Driftsammandrag 2011-2013 enligt nämndernas äskanden, maj 2010. 
3. Sammandrag investeringsbudget/plan (äskanden och budgetberedningens förslag) 
4. Resultat-, finansierings- och balansbudget enligt av kommunfullmäktige fastställda 
ramar. 
5. Resultat-, finansierings- och balansbudget enligt nämndernas äskanden. 
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 165. 
7. Ekonomienhetens skrivelse 2010-06-10. 
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Yrkande 
Stig Eriksson (v) yrkar  
 
att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2011-2013 i enlighet med 
kommunstyrelsens budgetförslag, 
 
att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2011-2013 får uppda-
teras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter och statsbidragsintäkter, 
arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster, 
 
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige, 
 
att anvisa 1 190 000 kronor till 2012 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens 
investeringsbudgetförslag, 
 
att anvisa 39 500 000 kronor till 2013 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens 
investeringsbudgetförslag, 
 
att fastställa oförändrad skattesats för år 2011, dvs 22,33 kronor per skattekrona. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Stig Erikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda  
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat förslå kommun-
fullmäktige i enlighet med Stig Erikssons förslag.  
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 KS/2010:444 -041 

 
§ 183 

Engångssatsningar 2010  

 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anvisa 6 865 000 kronor från verksamhet 949 "Kommunstyrelsens anslag till  
engångssatsningar 2010" med ansvar 80, till ändamål och konton enligt bilaga 1, 
 
att anvisa 5 000 000 kronor från projektkonto 89901 "Investeringsreserv" med ansvar 
80, till ändamål och konton enligt bilaga 1, 
 
att de 329 000 kr under 2010 till Ullatti barnomsorg anvisas under förutsättning att  
barn-, utbildning- och kulturnämnden kan finansiera Ullatti barnomsorg i ram från och 
med 2011, 
 
att de 386 000 kr under 2010 till Dundret förskola anvisas under förutsättning att barn-, 
utbildning- och kulturnämnden kan finansiera verksamheten Dundret förskola i ram från 
och med 2011, 
 
att beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Ajournering 10:50-11:20. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
Margareta Henricsson (ns) och Tommy Krigsman (ns) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige § 62, 2010-06-14, beslutade att anvisa 9 000 000 kronor till 2010 
års budget som anslag till engångssatsningar. Förutom detta anslag disponerar kommun-
styrelsen också en investeringsreserv om 8 775 000 kronor. 
 
Äskanden om anslag till satsningar har inkommit från Service- och tekniknämnden samt 
från barn- utbildning- och kulturnämnden. Från socialnämnden har inte lämnats något 
särskilt äskande om engångsanslag för år 2010, men i samband med behandlingen av 
budget 2011-2013 i kommunstyrelsen har beslutats att engångsanslag för anskaffning av 
kvalitetssäkringssystem för öppen hemtjänst skall behandlas tillsammans med övriga 
äskanden/förslag om engångssatsningar 2010. 
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Förutom ovanstående har centralt upptagits ytterligare behov vilka också beslutats  
hanteras under rubriken engångssatsningar 2010. 
 
De samlade önskemålen uppgår till totalt 21 305 000 kronor, varav 13 650 000 kronor 
avser investeringar och 7 655 000 kronor driftanslag. (Beslutsunderlag 1.) 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Se beslutsunderlag. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Se beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag, samt vid sammanträdet ytterligare upptagna förslag. 
2. Partiernas förslag om finansiering ur anslag till engångssatsningar 2010. 
3. Ekonomienhetens skrivelse 2010-06-23. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar 
 
att anvisa 6 865 000 kronor från verksamhet 949 "Kommunstyrelsens anslag till  
engångssatsningar 2010" med ansvar 80, till ändamål och konton enligt bilaga 1 och 2, 
förslag från (s), 
 
att anvisa 5 000 000 kronor från projektkonto 89901 "Investeringsreserv" med ansvar 
80, till ändamål och konton enligt bilaga 1 och 2, förslag från (s), 
 
att de 329 000 kr under 2010 till Ullatti barnomsorg anvisas under förutsättning att  
barn-, utbildning- och kulturnämnden kan finansiera Ullatti barnomsorg i ram från och 
med 2011, 
 
att de 386 000 kr under 2010 till Dundret förskola anvisas under förutsättning att barn-, 
utbildning- och kulturnämnden kan finansiera verksamheten Dundret förskola i ram från 
och med 2011, 
 
att beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar att 8 440 tkr anvisas till driftbudgeten 2010, och att 8 260 tkr 
anvisas till investeringsbudgeten, enligt bilaga 2, förslag från (m). 
 
Stig Eriksson (v) yrkar att 5 805 tkr anvisas till driftbudgeten 2010, och att 5 560 tkr 
anvisas till investeringsbudgeten, enligt bilaga 2, förslag från (v). 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  322 (377) 
 
 2010-06-21, 2010-06-22 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
Margareta Henricsson (ns) och Tommy Krigsman (ns) yrkar att 6 505 tkr anvisas till 
driftbudgeten 2010, och att 4 560 tkr anvisas till investeringsbudgeten, enligt bilaga 2, 
förslag från (ns). 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Stig Erikssons förslag, därefter  
Margareta Henricssons m.fl. förslag, samt Lars Alrikssons förslag till beslut under  
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har be-
slutat i enlighet med Birgitta Larssons förslag.  
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 KS/2010:8 -101 

 
§ 184 

Kommunstyrelsens delgivningar/anmälningar/kurser - 2010  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Delgivningar 
Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär; 
 
1. KS 2010.6 100 
2010:26 – Fullmäktiges val av revisorer. 
 
2010:30 – Lönepolitisk grundarbete för en god tillämpning av Löneavtalen. 
 
2.   KS 2010:375 774 
Kommunförbundet Norrbotten har den 17 maj 2010 kommit med en rekommendation 
angående enklare sjukvård – omfördelning. 
 
3.  KS 2010:113 141 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 3 maj 2010 beslutat om bidrag ur bygdemedel för 
utveckling av näringslivet i Gällivare kommun under år 2010. 
 
4.  KS 2010:251 042 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har den 10 maj 2010 § 54 beslutat om budget-
uppföljningen för mars 2010.  
 
5.   KS 2010:307 828 
Våra Gårdar har den 10 maj 2010 kommit med en skrivelse angående satsning på  
föreningsdrivna samlingslokaler. 
 
6.  KS 2010:312 007 
Revisorerna har den 5 maj 2010 kommit med ett slutdokument angående Granskning av 
minoritetslagens efterlevnad. 
 
7.  KS 2010:376 739 
Rådet för funktionshinder har den 19 maj 2010 § 9 beslutat om redovisning av tillgäng-
lighetsdagen den 7 april 2010. 
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8.  KS 2010:115 844 
Naturvårdsverket har den 20 maj 2010 skickat till Regeringen, Miljödepartementet, en 
hemställan om regeringens prövning att uppföra naturum Laponia. 
 
9.  KS 2010:113 141 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 19 maj 2010 beslutat om utbetalning av bygdemedel 
för utveckling av näringslivet under 2010. 
 
10.  KS 2010:379 612 
Skrivelse har inkommit den 25 maj 2010 angående indragning av skidlärartjänst vid 
Alpina Regionala Skidgymnasiet (REG). 
 
11. KS 2010:309 420 
Regeringskansliet, Miljödepartementet, har den 20 maj 2010 skickat en skrivelse till alla 
kommuner angående Biologisk mångfald – en global, nationell och lokal miljöfråga! 
 
12. KS 2010.380 200 
Akademien för cirkuskonstens bevarande i Sverige har den 20 maj 2010 tillskrivit 
kommunstyrelsen rörande cirkuskonstens bevarande i kommunen. 
 
13. KS 2010.303 156 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 21 maj 2010 beslutat om preliminärt beviljat stöd till 
Ullatti Kiosk & bensin för kommersiell service. 
 
14. KS 2010:267 005 
IT Norrbotten AB har den 14 april skickat en varning angående trygghetslarmen slutar 
att fungera. 
 
15. KS 2010:239 045 
Sigtuna kommun har den 27 maj 2010 skickat en skrivelse angående Politiska oklar-
heter kring förlagslån och om det fortsatta samarbetet i Kommuninvest. 
 
16. KS 2009:150 105 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 26 maj 2010 beslutat om delutbetalning Med-
finansiering EU-projekt för Gränsleden. 
 
17. KS 2010.395 007 
Revisorerna har den 1 juni 2010 kommit med ett slutdokument angående uppföljande 
granskning av inventariehanteringen. 
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18. KS 2010:396 280 
Revisorerna har den 1 juni 2010 kommit med ett slutdokument angående Strategier vid 
förändring av fastighetsbeståndet. 
 
19. KS 2010:115 844 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 27 maj 2010 beslut bevilja bidrag ur bygdemedel som 
medfinansiering för projekten ”Information i världsklass – Världsarvet Laponia” och 
”Information i världsklass – naturum i Världsarvet Laponia”. 
 
20. KS 2010.170 702 
Förvaltningsrätten i Luleå har den 31 maj 2010 kommit med en underrättelse angående 
Kocken & Assistenten AB ./. Socialnämnden i Gällivare kommun angående tillämpning 
av alkohollagen. 
 
21. KS 2010.236 530 
Länstrafiken Norrbotten har den 31 maj 2010 kommit med en preliminär prognos för 
aktieägartillskott 2011. 
 
22. KS 2010:409 006 
Sveriges Kommuner & Landsting har den 23 april 2010 beslutat om Sammanträdsplan 
2011 för Sveriges Kommuner & Landsting. 
 
23. KS 2010.149 292 
Byggnadsföreningen Folkets Hus u.p.a i Nilivaara meddelar att styrelsen och supple-
anterna avslutar sina styrelseuppdrag, bakgrunden är den förändrade beräkningsgrunden 
för uppdragsersättning.  
 
24. KS 2010:397 422 
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner har den 1 juni 2010 skickat ett remiss-
yttrande till Miljödepartementet över ”Prissatt vatten” (SOU 2010:7) gällande bl.a.  
förslag om framtida finansiering från Bygdemedel. 
 
25. KS 2010.374 100 
Sveriges Kommuner & Landsting har den 5 maj 2010 kommit med ett pressmeddelande 
”Bra resultat trots sämre förutsättning”. 
 
26. KS 2010.85 103 
Kommunförbundet Norrbotten har i maj 2010 kommit med ett nyhetsbrev. 
 
27. KS 2010.236 530 
Länstrafiken Norrbotten styrelseprotokoll 16 april 2010. 
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28. KS 2010:236 530 
Länstrafiken Norrbottens styrelseprotokoll 27 april 2010. 
 
29. KS 2010:43 773 
Hälsorådets protokoll 2 februari 2010. 
 
30. KS 2010:270 107 
Lapplands Kommunalförbunds direktionsmötesprotokoll 30 april 2010. 
 
31.  KS 2010:408 101 
Laponiadelegationens protokoll 2010-05-06. 
 
32.  KS 2010:236 530 
Länstrafiken Norrbottens årsstämmoprotokoll 2010-04-27. 
 

33. 
Protokoll har inkommit från: 

1. Socialnämnden 2010-05-06. 
2. Miljö- och byggnämnden 2010-05-06. 
3. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2010-05-10. 
4. Valnämnden 2010-03-10. 
5. Valnämnden 2010-05-20. 

 
 
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: 
 
Håkon Elstads planerade förvärv av fastigheten Gällivare Sarvisvaara 4:6 från nuvaran-
de ägarna till fastigheten Gunvor Ingegärd Persson, Gull-Britt Vivianne Eriksson och 
Anita Gullvei Erikssons dödsbo. 
 
2.  KS 2010:303 156 
Kommunstyrelsens ordförande har den 17 maj 2010 jml delegation yttrat sig angående 
Ullatti Kiosk & Bensin Eftr. ansökan om investeringsbidrag. 
 
3 KS 2009:162 212 
Utvecklingschefen har den 18 maj 2010 jml delegations godkänt en offert avseende 
tilläggsuppdrag Vindkraftsutredning Gällivare kommun med angivet arvode 95 000 
kronor. 
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4. KS 2010:377 805 
Kommunchefen har den 24 maj 2010 jml delegation beviljat bidrag 7 500 kr enligt  
gällande reglemente till Friluftsfrämjandet Gällivare-Malmbergets lokalavdelningens 
75-års jubileum. 
 
5.  KS 2010.115 844 
Kommunstyrelsens ordförande har jml delegation den 20 maj 2010 ansökt om bygde-
medel till projekt Naturum Laponia. 
 
6.  KS 2010.382 022 
Kommunstyrelsens ordförande har jml delegation den 24 maj 2010 gått i svaromål i mål 
nr 1369-10, UW ./. Gällivare kommun angående laglighetsprövning enligt kommunal-
lagen. 
 
7. KS 2009:504 142 
Kommunstyrelsens ordförande har jml delegation den 24 maj 2010 beslutat att återkalla 
yttrande avseende bygdemedelsansökan Gällivare Folkets Hus om ändrad användning 
avseende skatehall. 
 
8. KS 2010:268 805 
Minoritetsspråkshandläggaren har den 2 juni 2010 jml delegation beslutat bevilja 
40 000 kr till Skolstyrelsen Jokkmokk för tryckning av nordsamisk-svensk, svensk-
nordsamisk ordbok. 
 
9. KS 2010:294 805 
Minoritetsspråkshandläggaren har den 2 juni 2010 jml delegation beslutat bevilja 
20 000 kr till Svenska Tornedalingars Riksförbund till projekt Tohtia! Duostta! Väga! 
Fas 2. 
 
10. KS 2010:291 805 
Minoritetsspråkshandläggaren har den 2 juni 2010 jml delegation beslutat bevilja 6 000 
kr till Svenska Tornedalingars Riksförbund till projekt Bakom kulisserna. 
 
11.  KS 2010:273 805 
Minoritetsspråkshandläggaren har den 2 juni 2010 jml delegation beslutat bevilja 
10 000 kr till MEÄNMAAM till språkbad i Bottenviken och drömmar vid språkgränsen. 
 
12. KS 2010:390 805 
Minoritetsspråkshandläggaren har den 2 juni 2010 jml delegation beslutat bevilja 28 
000 kr till Storlule sameförening för språkresa till Klimpfjell. 
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13.   
Kommunchefen har den 28 maj 2010 jml delegation tecknat ett nytt anställningsavtal 
som IT-chef mellan Gällivare kommun och Anders Skoglund. Avtalet gäller från till-
trädesdagen 2010-10-01 och tre år framåt. 
 
 
Kurser 
1. Konferens minoritetsspråk 
Datum: 2010-08-26 
Plats: Gällivare 
Pris: Inga kostnader 
 
2. Ekonomi för icke ekonomer 
Datum: 29-30 september 2010 
Plats: Stockholm 
Pris: 9 980 kr exkl. moms 
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 KS/2010:53 -042 

 
§ 185 

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 maj 2010.  
 
Informationen pågår tisdagen den 22 juni 2010 mellan 10:00 och 10:15. 
 
Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning januari-maj 2010. 
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 KS/2010:54 -101 

 
§ 186 

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. 
 
Under dagens sammanträde informerar Tommy Nyström (s) om att LKAB kommer att 
presentera sina planer för framtida gruvbrytning i Malmberget före juni månads utgång. 
 
Lennart Johansson, kommunchef, informerar om planarbete för väg. Den nordöstra  
länken mellan Koskullskulle och Östra Malmberget beräknas tas i bruk under hösten 
2011, medan den södra länken beräknas dröja.  
 
Informationen pågår tisdagen den 22 juni 2010 mellan 10:15 och10:20. 
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 KS/2010:55 -101 

 
§ 187 

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 Birgitta Larsson (s) om Folkhälsorådets samman-
träde 8 juni 2010, där bland annat kommande sommaraktiviteter, fortsättning på Frys-
husandan, projektet Livsviktigt och distansutbildning för poliser upptogs till behandling. 
Birgitta Larsson informerar även om Landsbygdsrådet och nationaldagsfirandet runt om 
i kommunens byar, där bland annat Soutujärvibygden utsågs till Årets by. 
 
Jeanette Wäppling (v) informerar om Kommunala pensionärsrådets möte, där bland 
annat synpunkter kring pensionärsservicetaxan framkom.  
 
Informationen pågår tisdagen den 22 juni 2010 mellan 10:25 och10:35. 
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 KS/2010:406 -256 

 
§ 188 

Upplåtelse av fastigheten Gällivare 12:488  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Gällivare 12:488 upplåts med tomträtt till Karl-Erik Karlssons Åkeri AB för en  
tomträttsavgäld av 19 790 kr/år. 
 
Bakgrund 
Karl-Erik Karlssons Åkeri AB har anhållit om att få fastigheten Gällivare 12:488 upp-
låten med tomträtt. 
 
Gällivare 12:488 ligger på Vuosko industriområde och har en areal av 5 760 m2. Fastig-
heten är i gällande detaljplan avsatt för industriändamål.  
 
Ksau har 2009-09-14 § 212 beslutat att upplåta ovanstående fastighet till Gällivare B & 
B försäljning. Detta företag har dock inte skrivit under tomträttsavtalet varför miljö- och 
byggkontoret meddelat sökande att trots flera påstötningar har avtalet inte undertecknats 
och med anledning av detta har rätten till tomträtten förverkats. Gällivare B & B för-
säljning har accepterat detta.  
 
I och med tilldelningen av fastigheten till Karl-Erik Karlssons Åkeri AB kommer före-
taget att bygga nytt och därmed lämna de lokaler som de förhyr av kommunen i fastig-
heten Gällivare 57:28, centralförrådet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att Gällivare 12:488 upplåts med tomträtt till Karl-Erik Karlssons Åkeri AB för en  
tomträttsavgäld av 19 790 kr/år. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse 2010-06-07. 
2. Karta. 
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 KS/2010:412 -311 

 
§ 189 

Genomförandeavtal för nordöstra länken, Koskullskullevägen  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna upprättat förslag till genomförandeavtal. 
 
Bakgrund 
En ny vägförbindelse skall anläggas mellan Ö:a Malmberget och Koskullskulle p.g.a. att 
befintlig vägsträckning kommer att påverkas av gruvbrytningen. Förslag till detaljplan 
för den nya vägsträckningen har upprättats. Detaljplanen kommer att behandlas av  
Miljö- och Byggnämnden under juni månad. Den nya vägsträckningen har tidigare varit 
föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande dels, 2007-02-05, § 18 , beslut att 
upphäva detaljplaner inom Elevhemsområdet, Malmberget samt dels, 2008-11-03, § 166 
beslut att anta ”Fördjupad översiktsplan”. 
 
Enligt genomförandeavtal mellan Gällivare kommun och LKAB som upprättades i 
samband med upphävandet av detaljplaner för Elevhemsområdet sägs det ”en effekt av 
exploateringen är att anläggningar för vattenförsörjningen och vägförbindelsen till  
Koskullskulle kommer att påverkas”. Enligt avtalet skall samtliga kostnader för ut-
förandet av de nya anläggningarna betalas av LKAB. Avtalet föreskriver även att  
särskilda avtal skall upprättas för varje projekt. 
 
I den fördjupade översiktsplanen redovisas förslag på ny vägsträckning under kapitlet 
Kommunikationer, Alternativa framtida vägområden i Malmberget och Koskullskulle. 
Förslag till genomförandeavtal innebär att den nya vägen anläggs av Gällivare kommun. 
Samtliga kostnader för anläggandet av vägen betalas av LKAB. Anläggningsarbetena 
påbörjas snarast efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Den nya vägen beräknas tas i 
drift i slutet på 2011. 
 
I övrigt enligt förslag till genomförandeavtal. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Genomförandeavtal medför inga ekonomiska konsekvenser för Gällivare kommun  
eftersom LKAB svar för samtliga kostnader för avtalets genomförande. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Genomförandeavtal medför inga konsekvenser för barn och unga. Eventuella  
konsekvenser för dessa grupper beaktas i utformningen av detaljplanen. 
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Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till genomförandeavtal. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag till genomförandeavtal. 
2. Kommunledningskontorets skrivelse 2010-06-11. 
3. Detaljplan för del av Robsam 1:1 mm 2010-03-31, inklusive karta och utlåtande. 
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 KS/2010:397 -422 

 
§ 190 

Yttrande över Vattenprisutredningens betänkande SOU 2010:17 Prissatt vatten?  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunstyrelsens ordförande får delegation att utforma slutligt svar med den in-
riktning som här anges. 
 
Bakgrund 
Vattenprisutredningens betänkande 2010:17 Prissatt vatten? har lämnats ut för remiss 
för besvarande senast den 16 juli. Jokkmokks kommun finns bland de utsedda remiss-
instanserna liksom föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV). De förslag som 
utredningen lämnar kring användandet av bygdemedel, berör Gällivare kommun  
kraftigt, varför ett förslag till remissyttrande har utarbetats. 
 
Utredningen har huvudsakligen haft två uppdrag. Det första var att behandla frågan om 
hur termen prispolitik i artikel 9 i ramdirektivet för vatten ska förstås och det andra var 
att undersöka om det finns anledning att komplettera eller förändra befintliga styrmedel 
så att de sammantaget och kostnadseffektivt leder till att god vattenstatus uppnås i  
Sverige. Med prispolitik avses en statlig politik som påverkar priset på någon form av 
användning, eller indikator på användning, av en viss resurs – i detta fall vatten. Med 
kostnadseffektivitet menas att ett visst tillstånd, i detta fall målet god vattenstatus, nås 
till en så låg kostnad som möjligt. Det har inte varit utredningens uppdrag att komma 
med förslag till finansiering av åtgärder för bättre vattenkvalitet. 
 
Utredningen föreslår i kap 8.2.3 att användandet av s k bygdeavgifter (bygdemedel) ska 
styras över från att tillgodose allmänna ändamål (lån eller bidrag till investeringar som 
främjar näringsliv eller service) till att förbättra god vattenstatus. 
 
Utvecklingsenheten har utarbetat ett preliminärt förslag till yttrande i samverkan med  
bl a Jokkmokks kommun och FSV. Yttrandet är starkt kritiskt till förslag om ändrad 
användning av bygdemedel eftersom det kan innebära att en väsentlig del av de bygde-
medel som kommer Gällivare kommun till del, kan styras över till annan användning. 
Eftersom yttrandet är preliminärt föreslås att kommunstyrelsens ordförande får delega-
tion att utforma slutligt svar med den inriktning som här anges. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Yttrandet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet bedöms inte beröra barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Utvecklingsenheten föreslår  
 
att kommunstyrelsens ordförande får delegation att utforma slutligt svar med den in-
riktning som här anges. 
 
Beslutsunderlag 
1. Utvecklingsenhetens tjänsteskrivelse 2010-06-10. 
2. SOU 2010:17 
3. Förslag till yttrande. 
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 KS/2010:299 -212 

 
§ 191 

Yttrande angående utställning av översiktsplan Jokkmokks kommun  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att yttrande avseende utställt förslag till översiktsplan för Jokkmokks kommun över-
lämnas enligt förslag. 
 
Bakgrund 
Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska instrument för att redovisa sina 
avsikter om hur förvaltning och utveckling av stads- och landsbygden på lång sikt skall 
ske. I denna mening är översiktsplanen ett styr- och effektivitetsinstrument för annan 
planering. Enligt plan- och bygglagen (PBL) skall en översiktsplan vara lätt att förstå, 
den skall antas av kommunfullmäktige och innan dess skall förslaget bli föremål för 
samråd och offentlig utställning. 
 
Planen avses ersätta gällande översiktsplan som antagits 1991. Det nu utställda förslaget 
har varit ute på samråd varefter det till vissa delar justerats. Organisationer, myndigheter 
och allmänheten inbjuds att ta del av förslaget och lämna synpunkter under utställnings-
tiden fr o m den 10 maj 2010 till den 10 juli 2010. 
 
Utvecklingsenheten har utarbetat förslag till yttrande i samråd med kommunlednings-
kontoret och miljö och byggkontoret 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet bedöms inte beröra barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Utvecklingsenheten föreslår 
 
att yttrande avseende utställt förslag till översiktsplan för Jokkmokks kommun över-
lämnas enligt förslag. 
 
Beslutsunderlag 
1. Utställd översiktsplan för Jokkmokks kommun inkl. kartor. 
2. Utvecklingsenhetens tjänsteskrivelse 2010-06-07. 
3. Förslag till yttrande. 
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 KS/2010:137 -265 

 
§ 192 

Remiss av Laponiaprocessens slutförslag  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Gällivare kommuns yttrande avseende Laponiaprocessens slutförslag utgörs av  
bilagda förslag, 
 
att yttrandet inte utgör kommunens slutliga ställningstagande om deltagande i den före-
slagna förvaltningsorganisationen samt till de föreslagna föreskrifterna. 
 
Bakgrund 
Världsarvet Laponia inrättades 1996 av Unesco efter förslag från Sverige. Laponia är ett 
världsarv som bygger på både naturens och kulturens värden, och där den levande  
samiska renskötseln på olika sätt bidrar till dessa. 2006 lämnade Länsstyrelsen i  
Norrbottens län, samebyarna inom världsarvet, Jokkmokk och Gällivare kommuner 
samt Naturvårdsverket ett gemensamt förslag till regeringen om en arbetsform för att ta 
fram ett förslag till hur världsarvet skulle förvaltas. Regeringen gav i slutet av 2006 i 
uppdrag åt Länsstyrelsen att, i samverkan med övriga parter, ge förslag till en förnyad 
form för förvaltningen. Arbetet med detta regeringsuppdrag har skett inom ramen för 
den s k Laponiaprocessen i vilka alla parter har ingått. Laponiaprocessen har den 2 juni 
2010 lämnat sina förslag till regeringen. 
 
Laponiaprocessen vill genom Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbottens län ge 
er möjlighet att lämna synpunkter på de förslag som utarbetats inom ramen för  
processen. Förslagen återfinns i tre dokument 
 

1. ”Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla formerna för förvaltning av 
världsarvet Laponia” Skrivelse till regeringen med sammanfattning av de för-
slag som läggs och bakomliggande motivtexter 

 
2. ”Förslag till förvaltningsplan” för världsarvet Laponia med ingående national-

parker och naturreservat. Förslaget innehåller även förslag till reviderade före-
skrifter och en helt ny skötselplan. 

 
3. ”Förslag till en ny förvaltningsorganisation för världsarvet Laponia”. Beskriv-

ning av bakgrunden till, arbetsuppgifterna inom samt resursberäkningar för den 
nya, gemensamma förvaltningsorganisationen  
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Laponiaprocessens huvudförslag är att Laponia ska förvaltas av en gemensam förvalt-
ningsorganisation (Laponiatjuottjudus) som bildas av samebyarna inom världsarvet, 
Jokkmokk och Gällivare kommuner, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Naturvårds-
verket. Laponiatjuottjudus organisationsform ska vara en ideell förening. Organisa-
tionen ska ha dels en styrande nivå, styrelsen, dels en operativ nivå. I styrelsen ska det 
finnas en samisk majoritet. Organisationen ska successivt överta de uppgifter som  
Länsstyrelsen utför inom Laponia och som inte är myndighetsuppgifter. Förvaltnings-
arbetet och skötseln ska ske i enlighet med en helt ny förvaltningsplan och en enhetlig 
skötselplan som i dagsläget saknas för vissa områden i världsarvet. 
 
Ert remissvar ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Norrbottens län senast den 15 augusti 
2010. De remissvar som lämnas kommer att redovisas till regeringen samt ligga till 
grund för beredningen av Laponiaprocessens förslag.  
 
Förslaget till remissyttrande har utarbetats av Utvecklingsenheten i samverkan med  
Service- och teknikförvaltningen och miljö- och byggkontoret. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-03-01 § 39 att ärendet lämnas öppet till 
kommunstyrelsen. 
 
Vid dagens sammanträde informerar Bernt Wennström om Laponiaprocessen och det 
förslag som överlämnades till regeringen 2010-06-02. Informationen pågår måndagen 
den 21 juni 2010 mellan 10:15 och 10:35. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet bedöms inte primärt beröra barn och ungdomar, men en utveckling av världs-
arvet bedöms i stort ha positiva effekter för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Utvecklingsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att Gällivare kommuns yttrande avseende Laponiaprocessens slutförslag utgörs av  
bilagda förslag, 
 
att yttrandet inte utgör kommunens slutliga ställningstagande om deltagande i den före-
slagna förvaltningsorganisationen samt till de föreslagna föreskrifterna. 
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Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-01 § 39. 
2. Utvecklingsenhetens tjänsteskrivelse och utredning 2010-06-10. 
3. Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla formerna för förvaltning av världsar-
vet Laponia. 
4. Förslag till förvaltningsplan. 
5. Förslag till en ny förvaltningsorganisation för världsarvet Laponia. 
6. Förslag till yttrande. 
7. Aktuellt läge i Laponiaprocessen. 
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 KS/2010:306 -106 

 
§ 193 

TAGE Gellivare   

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå ansökan med anledning av att kommunstyrelsen 2010-06-07 § 121 beslutade 
att KLK ges i uppdrag att ta fram en organisation för uppföljningsansvaret av ungdomar 
upp till 20 år, och som inte är inskrivna i gymnasiet. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
Företagsbolaget i Gällivare har inkommit med en ansökan om medfinansiering av  
projektet TAGE GELLIVARE. 
 
Projektet har pågått sedan 1 september 2008 och syftet har varit att hjälpa ungdomar i 
utanförskap. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Gällivare kommun, Norrbottens 
läns landsting, Länsstyrelsen i Norrbotten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,  
Boliden och LKAB där huvudmannen är Företagsbolaget. Projektet har delfinansierats 
av Europeiska Socialfonden under projekttiden som tar slut 31 augusti 2010. Ansökan 
avser medfinansiering från och med 1 september 2010 och framåt och med en avtalstid 
enligt överenskommelse. Avtalstiden kan avse månader eller helår. Finansiering för 
TAGE GELLIVARE beräknas till 2,3 miljoner kronor på årsbasis eller ca 192 tusen 
kronor per månad 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Att gör en satsning på denna grupp kommer att innebär en ekonomisk kostnad. Men 
man kan ju även ställa frågan vad det kommer att kosta samhället och kommunen om 
man inte gör detta. Beroende på vad man vill och hur man framledes vill arbeta med 
frågan avgör de ekonomiska konsekvenserna som i dagsläget inte går att redovisa. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att arbeta med ungdomar som har hamnat i ett utanförskap eller blivit skolless bör ses 
som en viktig samhällsfråga, och om man inte avsätter resurser för den fråga kan det 
långsiktigt få konsekvenser för barn, ungdomar och även kommunen 
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Förslag till beslut 
Nämnd och utredningsfunktionen föreslår kommunstyrelsen  
 
att avslå ansökan med anledning av att kommunstyrelsen 2010-06-07 § 121 beslutade 
att KLK ges i uppdrag att ta fram en organisation för uppföljningsansvaret av ungdomar 
upp till 20 år, och som inte är inskrivna i gymnasiet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förfrågan om intresse för fortsatt drift av TAGE Gellivare from 1 september 2010. 
2. Nämnd- och utredningsenhetens tjänsteskrivelse och utredning 2010-06-17. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Margareta Henricsson (ns) i enlighet 
med förslag till beslut. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar att kommunstyrelsen anmäler intresse att driva projektet Tage 
från 1 september 2010 och under två år, för att sedan utvärderas och eventuellt för-
längas, 
 
att projektet finansieras ur engångssatsningar 2010 och att driften för 2011 och 2012 
hänskjuts till budgetberedningen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.  
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 KS/2010:261 -005 

 KS/2010:451 -101 
§ 194 

Datorer till kommunstyrelsens ledamöter  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att utreda kostnader för inköp av datorer eller 
annan ny teknik till kommunstyrelsens ledamöter,  
 
att i utredningen skall även ingå översyn av el-anslutningar, nätverksanslutningar samt 
övrig nödvändig teknik i förvaltningsbyggnadens sammanträdesrum, 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i styrkort för 2010 beslutat om mål och mått för 2010. Utifrån 
dessa mål har det därefter upprättats en verksamhetsplan för kommunstyrelsen. I styr-
kortet och verksamhetsplanen finns beslut om kommunstyrelsens utvecklingsområden. 
Bland dessa utvecklingsområden finns bl.a. att den externa och interna informationen 
ska utvecklas och göras mer tillgänglig, att åtgärdsplan för 24-timmars kommunen ska 
utarbetas, att begreppet ska definieras och att informationen på webben ska förbättras. I 
detta arbete bör tillgänglighet till dokument, kallelser och protokoll via e-post/webb för 
politiker ingå och med en ny mandatperiod som start kan den nya kommunstyrelsen 
som pilotgrupp utrustas med datorer. Detta förutsätter dock en utredning av ekonomiska 
konsekvenser, översyn av nätverk i sammanträdesrum m.m. Kommunstyrelsen som 
pilotgrupp får pröva det nya arbetssättet under sex månader varefter en utvärdering görs. 
Utvärderingen redovisas till kommunstyrelsen och därefter tas beslut om vidare im-
plementering i nämnder, fullmäktige m.fl. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-03 § 83 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att utreda kostnader för inköp av datorer eller 
annan ny teknik till kommunstyrelsens ledamöter,  
 
att i utredningen skall även ingå översyn av el-anslutningar, nätverksanslutningar samt 
övrig nödvändig teknik i förvaltningsbyggnadens sammanträdesrum, 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnadskalkyler och ekonomiska konsekvenser återrapporteras när utredning gjorts.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Finns inga konsekvenser att beakta för närvarande. Ökad tillgänglighet är till gagn för 
alla. 
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Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2010. 
2. Kommunledningskontorets skrivelse 2010-04-15. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-03 § 83. 
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 KS/2010:451 -101 
KS/2010:261 -005 

§ 195 

Politikerportal via Gällivare kommuns hemsida  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta upprättat utredningsdirektiv för tillskapande av politikerportal,  
 
att eventuella kostnader upp till 75 000 kr för politikerportalen tas från konto ”Till 
kommunstyrelsens förfogande”, ansvar 15701, verksamhet 312. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i styrkort för 2010 beslutat om mål och mått för 2010. Utifrån 
dessa mål har det därefter upprättats en verksamhetsplan för kommunstyrelsen. I styr-
kortet och verksamhetsplanen finns beslut om kommunstyrelsens utvecklingsområden. 
Bland dessa utvecklingsområden finns bl.a. att den externa och interna informationen 
ska utvecklas och göras mer tillgänglig, att åtgärdsplan för 24-timmars kommunen ska 
utarbetas, att begreppet ska definieras och att informationen på webben ska förbättras. I 
detta arbete bör tillgänglighet till dokument, kallelser och protokoll via e-post/webb för 
politiker ingå och med en ny mandatperiod som start kan den nya kommunstyrelsen 
som pilotgrupp utrustas med datorer. Detta förutsätter dock en utredning av ekonomiska 
konsekvenser, översyn av nätverk i sammanträdesrum m.m. Kommunstyrelsen som 
pilotgrupp får pröva det nya arbetssättet under sex månader varefter en utvärdering görs. 
Utvärderingen redovisas till kommunstyrelsen och därefter tas beslut om vidare im-
plementering i nämnder, fullmäktige m.fl. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-03 § 83 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att utforma direktiv för tillskapande av en s.k. 
”politikerportal” via Gällivare kommuns hemsida,  
 
att direktivet skall presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 21 juni 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnadskalkyler och ekonomiska konsekvenser återrapporteras när utredning gjorts.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Finns inga konsekvenser att beakta för närvarande. Ökad tillgänglighet är till gagn för 
alla. 
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Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2010. 
2. Kommunledningskontorets skrivelse 2010-04-15. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-03 § 83. 
4. Utredningsdirektiv 2010-05-04. 
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 KS/2010:167 -861 

 
§ 196 

Kulturplan för minoritetsspråken år 2010  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja medel till punkterna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i den minoritetskulturplan som upp-
rättats, totalt 290 000 kr, 
 
att stoppdag för ansökan år 2011 är 1 nov 2010. I dessa handlingar ska även redovisning 
för 2010 finnas med. I redovisningen ska varje delprojekt redovisas med kostnader samt 
antal deltagare vid de olika arrangemangen, 
 
att medel anvisas från ansvar 15501, verksamhet 221, minoritetsspråksmedel, 
 
att avslå medel till punkt 7 då dessa minoritetsspråksmedel redan finns inom äldre-
omsorgen. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommunfullmäktige har den 25 augusti 2003 § 134 antagit ett kulturpolitiskt 
handlingsprogram ”Lyftet”. I programmet finns det ett avsnitt om Gällivare kommuns 
tre kulturer. Ett av målen i programmet är följande; "Språket är en viktig grundpelare 
för att människorna ska utveckla sin egen kultur. Språket skall stimuleras genom olika 
former av stöd". År 2006 blev Gällivare årets kulturkommun. Från och med år 2006 har 
kulturen erhållit medel till ett program som innehållit c:a 8 olika projekt för minoritets-
språken. Dessa punkter har även berört förskola, skola och äldreomsorg. Kulturen har 
from året 2006 erhållit c:a 300 000 kr/år i minoritetsspråksmedel. 
 
Planen för minoriteter har utformats i samarbete med allmänkulturen, kulturskolan och 
biblioteket. Kontakter har även tagit med länsinstitutioner och kulturföreningar som är 
beredd att tillsammans med kulturens handläggare genomföra det nya 8- punkts  
programmet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kvar i budget minoritetsspråksmedel finns 3 040 000 kr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ungdomsrådet har inte utgjort remissinstans i ärendet. Inget reellt barn- och ungdoms-
inflytande kan därför sägas ha förekommit. Förslaget till beslut bedöms inte medföra 
några negativa konsekvenser för barn och ungdomar. Flera av projekten i handlings-
programmet riktar sig mot barn. 
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Förslag till beslut 
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att bevilja medel till punkterna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i den minoritetskulturplan som upp-
rättats, totalt 290 000 kr, 
 
att stoppdag för ansökan år 2011 är 1 nov 2010. I dessa handlingar ska även redovisning 
för 2010 finnas med. I redovisningen ska varje delprojekt redovisas med kostnader samt 
antal deltagare vid de olika arrangemangen, 
 
att medel anvisas från ansvar 15501, verksamhet 221, minoritetsspråksmedel, 
 
att avslå medel till punkt 7 då dessa minoritetsspråksmedel redan finns inom äldre-
omsorgen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Redovisning/ansökan daterad 2010-01-25. 
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse och utredning 2010-04-29. 
3. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2010-02-16 § 13. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 106. 
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 KS/2010:249 -106 

 
§ 197 

Ansökan om bidrag från länsstyrelsen till förebyggande insatser inom alkohol-, 
narkotika-, tobak- och dopingområdet 2010  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
att till Länsstyrelsen söka utvecklingsmedel enligt ansökan om 450 000 kr för ett år, 
 
att den kommunala egeninsatsen motsvarar 50 % av den totala kostnaden, d.v.s. 450 000 
kr,  
 
att den kommunala egeninsatsen med 450 000 kr finansieras ur anslaget verksamhet 941 
”Utvecklingsmedel” verksamhet 260 ”Drogsamordning” med ansvar 15501. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun antog 2005 en alkohol- och drogpolicy som är vägledande för det 
gemensamma förebyggande arbetet i kommunen. En samordnare för det alkohol och 
drogpolitiska arbetet anställdes den 1 april 2006 för att arbeta utifrån dokumentet och 
tillsammans med övriga aktörer såsom socialtjänst, skola, polis, landstingets verksam-
heter, frivilliga organisationer m.m. bygga upp ett hållbart gemensamt förebyggande 
arbete.  
 
De nationella målsättningarna med det drogförebyggande arbetet är att minska  
berusningsdrickandet och den totala alkoholkonsumtionen samt att skjuta upp  
alkoholdebuten. Målsättningarna är också att fler avstår från att pröva och  
experimentera med narkotika samt att tidigare upptäcka personer med ett risk-
/missbruk och erbjuda insatser för att förhindra fortsatt missbruk. Utöver detta  
statuerar Gällivare kommuns policy för tobak, alkohol och droger att färre skall 
röka och snusa, ingen alkohol skall finnas i trafiken, på arbetsplatser eller under 
graviditeten och att illegal alkoholhantering skall hävas.  
 
Gällivare kommuns vision är att alla invånare i Gällivare kommun har en sund livsstil. 
Gällivare är en kommun fri från narkotika och doping. Gällivare har många alkoholfria 
mötesplatser. Alla arbetsplatser och all trafik i kommunen är fri från alkohol. Vuxna har 
inga skador relaterat till alkohol, narkotika, tobak eller dopingpreparat. Barn och ungas 
uppväxt är fri från alkohol, narkotika, tobak och doping och vuxna fungerar som bra före-
bilder.  
 
För det drogförebyggande arbetet är det angeläget att de olika samhällssektorerna sam-
arbetar. Samverkan mellan föräldrar, skola, socialtjänst och polis är viktig för att skydda 
barn och unga från droger. Här är föräldrarna betydelsefulla personer.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen ansvarar för att tillskjuta projektet 50 % av den totala projektkostnaden 
d.v.s. 450 000 kr.  
 
Kostnader för Gällivare kommun år 5 
Samordnare     
  250 000 kr 
(Medfinansiering länsstyrelsen)    
 250 000 kr 
Insatser     
  200 000 kr 
(Medfinansiering länsstyrelsen)    
 200 000 kr 
 
TOTALT                                     
 900 000 kr 
TOTALT för Gällivare kommun   
 450 000 kr 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Projektets målsättning är att ha positiva konsekvenser för barn och ungdomar. Alla  
planerade insatser avser direkt eller indirekt att stödja denna grupp.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att till Länsstyrelsen söka utvecklingsmedel enligt ansökan om 450 000 kr för ett år, 
 
att den kommunala egeninsatsen motsvarar 50 % av den totala kostnaden, d.v.s. 450 000 
kr,  
 
att den kommunala egeninsatsen med 450 000 kr finansieras ur anslaget verksamhet 941 
”Utvecklingsmedel” verksamhet 260 ”Drogsamordning” med ansvar 15501. 
 
Beslutsunderlag 
1. Yttrande från politisk styrgrupp. 
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-05-11. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 101. 
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 KS/2009:703 -761 

 
§ 198 

Ansökan om sponsor för drogförebyggande arrangemang, aktivteter, Projekt Livs-
kvalitet i Lappland från IOGT-NTO/UNF-Juniorförbund Malmberget.  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå ansökan med hänvisning till att projektet överstiger budgeterade medel, inne-
håller investeringskostnader samt har en alltför otydlig målgrupp. 
 
Jäv 
Birgitta Larsson (s) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut. 
 
Bakgrund 
Den 9 december 2009 inkom IOGT-NTO/UNF med en ansökan om projektstöd till  
projektet ”Livskvalitet i Lappland”. Ansökan var ställd till kommunstyrelsen i Gällivare 
kommun. Ansökt belopp är 292 000 kronor. 
 
Ärendet har handlagts hos nämnd- och utredningsenheten där följande iakttagits. Det 
ansökta beloppet överstiger budgeten för konto ”Till kommunstyrelsens förfogande” 
med ansvar 15701, verksamhet 312, slag 5. I projektets budget ingår investerings-
kostnader vilka kommunen normalt sett inte beviljar i samband med föreningsstöd eller 
projektstöd (jämför exempelvis med socialnämndens bidrag till sociala föreningar samt 
service- och tekniknämndens bidrag till ungdomsföreningar). Vissa poster i budget  
behöver förtydligas. 
 
Ansökan bedöms även vara otydlig angående målgruppen. Vänder sig projektet till alla 
ungdomar i Gällivare kommun eller enbart dem som läser på Malmens friskola, sök-
andens samarbetspartner? Frågan är av betydelse för bedömningen om det finns ett  
allmänintresse (jämför med reglerna om den kommunala kompetensen enligt  
kommunallagen). 
 
Sökanden har två gånger per brev anmodats revidera ansökan, samt flera gånger per 
telefon. Sökanden har inte inkommit med reviderad ansökan. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Budget för konto ”Till kommunstyrelsens förfogande” (ansvar 15701, verksamhet 312, 
slag 5) är 280 000 kr under år 2010. Per den 5 maj 2010 finns 280 000 kronor kvar i 
oförbrukade medel.  
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Projektets aktiviteter vänder sig till kommunens barn och ungdomar utan att precisera 
åldergräns eller andra kriterier. Projektet bedöms ha positiva konsekvenser för barn och 
ungdomar. Barn och ungdomar har inte tillfrågats i handläggningen av ansökan. Ung-
domsrådet har inte utgjort remissinstans och inget medinflytande kan därför sägas ha 
förekommit i ärende. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att avslå ansökan med hänvisning till att projektet överstiger budgeterade medel, inne-
håller investeringskostnader samt har en alltför otydlig målgrupp. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan per den 9 december 2009. 
2. Begäran om komplettering per den 25 januari 2010. 
3. Begäran om komplettering per den 19 mars 2010. 
4. Förslag på beslutsbrev till sökanden. 
5. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-05-05. 
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 102. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  353 (377) 
 
 2010-06-21, 2010-06-22 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2010:271 -106 

 
§ 199 

Förslag om samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Norrbotten mot 
den organiserade brottsligheten  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna föreliggande förslag om samverkan med kommuner och statliga myndig-
heter i Norrbotten mot den organiserade brottsligheten, 
 
att beslutet ska delges kommunfullmäktige, 
 
att uppföljning av resultat och utvärdering av genomförda förebyggande insatser delges 
kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. 
 
Bakgrund 
Polisen och andra myndigheter har till stora delar bekämpat den organiserade brottslig-
heten enskilt och inte tillsammans. Arbetssättet har inte varit tillräckligt effektivt.  
Organiserad brottslighet eller kriminella nätverk måste bekämpas genom nätverk. 
Kommuner och statliga myndigheter kan skapa ett sådant tillsammans. 
 
En stor del av den organiserade brottsligheten i Sverige styrs av kriminella motorcykel-
gäng. De två stora är Hells Angels och Bandidos, med tillknutna supporterklubbar.  
Deras gemensamma drivkraft är att tjäna pengar. Inkomstkällorna är i huvudsak svart-
jobb, annan ekonomisk brottslighet, utpressning, narkotika, prostitution och illegal  
vapenhantering. 
 
I Norrbotten finns för närvarande ett kriminellt motorcykelgäng. Omkring detta finns ett 
visst nätverk av personer som har ett samarbete med klubben. Den organiserade brotts-
ligheten i övrigt består av mer löst sammansatta och tillfälliga nätverk. 
 
Det är angeläget att nu på ett mer strukturerat sätt samla samhällets nyckelfunktioner mot 
den organiserade brottsligheten. Inriktningen av det operativa arbetet kommer hela tiden att 
behöva anpassas till rådande förhållanden och omständigheter. Därför tillsätts en sam-
verkansgrupp. Det är viktigt att medlemmarna i gruppen så långt möjligt har mandat att 
fatta de operativa beslut som behövs för att det samlade arbetet mot kriminella motor-
cykelgäng ska bli effektivt. 
 
Personer och bolag knutna till kriminella motorcykelgäng ska vara prioriterade mål för 
myndigheternas aktiva bekämpning av organiserad brottslighet i Norrbotten. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  354 (377) 
 
 2010-06-21, 2010-06-22 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Överenskommelsen medför inga nya ekonomiska konsekvenser utför de åtaganden som 
redan gäller avseende kommunens deltagande i det brottsförebyggande rådet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En starkare samverkan mellan kommuner och statliga myndigheter i Norrbotten bedöms 
medföra positiva konsekvenser för kommunens barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna föreliggande förslag om samverkan med kommuner och statliga myndig-
heter i Norrbotten mot den organiserade brottsligheten, 
 
att beslutet ska delges kommunfullmäktige, 
 
att uppföljning av resultat och utvärdering av genomförda förebyggande insatser delges 
kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
1. Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Norrbotten 
mot den organiserade brottsligheten. 
2. Skrivelse. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-0531 § 105. 
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 KS/2010:194 -295 

 
§ 200 

Rapport övergripande lokalöversyn.  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapport övergripande lokalöversyn i Gällivare kommun. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat 2010-03-29 § 57  
 
att ärendet remitteras till berörda nämnder, TOP bostäder AB och Lapplands  
kommunalförbund,  
 
att ärendet upptas till kommunstyrelsens sammanträde 2010-06-21. 
 
Utskick och remissvar har begärts från: 
Lapplands kommunalförbund 
Socialnämnden 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
Service- och tekniknämnden 
TOP bostäder AB 
 
Följande svar har inkommit: 
Lapplands kommunalförbund har inte avgett något yttrande. 
Socialnämnden har inte avgett något yttrande. 
Barn o utbildningsnämnden ställer sig bakom rapporten. 
Service och tekniknämnden har beslutat att de frågor och fortsatta arbeten som lämnats 
öppna i rapporten överlämnas till lokalstyrgruppen för vidare genomgång och beslut. 
TOP bostäder AB, redogör för sina egna lokalers historia fram till i dag, Enen och Löv-
berga. TOP menar också att kalkylen för nyproduktion enligt 9.4 behöver genomarbetas 
ytterligare. Vad gäller denna kalkyl så är kalkylförutsättningarna angivna i rapporten. I 
övrigt förs ett ägarresonemang som i sig inte påverkar innehållet i rapporten.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
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Förslag till beslut 
att godkänna rapport övergripande lokalöversyn i Gällivare kommun, 
 
att berörda nämnder arbetar fram en plan för verkställande av de åtgärder som föreslås i 
rapporten. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-29 § 57. 
2. Rapport Övergripande lokalöversyn i Gällivare kommun. 
3. Remissvar – Barn-, utbildning- och kulturnämnden och Service- och tekniknämnden. 
4. Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2010-06-10. 
 
Yrkande 
Stig Eriksson (v) yrkar att godkänna rapport övergripande lokalöversyn i Gällivare 
kommun. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Stig Erikssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda  
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Stig 
Erikssons förslag.  
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 KS/2010:102 -107 

 
§ 201 

Rapport enligt bolagsordningen för TOP bostäder AB - 2010  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 
 
Bakgrund 
TOP bostäder AB har inkommit med rapport enligt bolagsordningen. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Rapport enligt bolagsordningen för januari-mars 2010, TOP bostäder AB. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 110. 
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 KS/2008:55 -480 

 
§ 202 

Inrättande av begravningsplats för husdjur  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att frågan är behandlad i budgetprocessen inför 2011. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i sammanträde 2008-09-01 § 163 beslutat att återremittera ären-
det till service- och tekniknämnden för utredning av förslag avseende dels finansiering 
av anläggande av begravningsplats, samt dels utreda förslag till driftsform och kostna-
der för denna. 
 
En utredning utförd år 2008 av utredningsenheten på kommunen visar att anläggande av 
en begravningsplats kostar 160 tkr (exkl. kremering). Kostnaden för skötsel och drift 
beräknas till 25 tkr/år. 
 
Begravningsplatsen skall ligga i anslutning till brukshundsklubben Malmen på fastighe-
ten Nuollamyren 1:2. 
 
Brukshundklubben Malmen är inte villiga att ta på sig fullt ansvar för drift och skötsel 
av anläggningen. Dom är villiga att enbart åta sig registerhållning, anvisning av grav-
plats och att ta emot kunder mot att få behålla den begravningsavgift som djurägarna 
skall erlägga (500 kr/år).  
 
Begravningsplatsen kan detaljprojekteras och anläggas samt drift- och underhållas av 
Service- och teknikförvaltningen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Investeringskostnaden för begravningsplatsen är 160 tkr. Drift- och skötsel av begrav-
ningsplatsen kosta 25 tkr/år vilket innebär att driftbudgeten måste öka med motsvarande 
belopp.   
 
Konsekvenser för barn och ungdom 
Barn och ungdom får möjlighet att vara med och begrava sina kära husdjur samt besöka 
gravplatsen vilket kan upplevas positivt ur ett folkhälsoperspektiv. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att ge service- och teknikförvaltning i uppdrag att projektera/anlägga samt driva/sköta 
om begravningsplatsen, 
 
att avsätta 160 tkr i 2011 års investeringsbudget för anläggande av en begravningsplats 
för djur, 
 
att avsätta 25 tkr/år i 2011 års driftbudget för enhet Gata/Park för drift- och skötsel av 
begravningsplatsen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ritning begravningsplats för djur. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 103. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 166. 
 
Yrkande 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Margareta Henricsson (ns) i enlighet 
med förslag till beslut. 
 
Stig Eriksson (v) yrkar att frågan är behandlad i budgetprocessen inför 2011. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag mot Stig Erikssons förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Stig Erikssons förslag.  
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 KS/2010:255 -005 

 
§ 203 

Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade video-
konferenser  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta den av IT-Norrbotten föreslagna förvaltningsorganisationer samt finansierings-
modellen för förvaltningen av infrastruktur för videokommunikation, 
 
att frågan är behandlad i budgetprocessen inför 2011. 
 
Bakgrund 
Videokonferensmöten skapar nya möjligheter till att mötas, minskar restid och ger  
vinster i arbetstid. Vidare är de miljövänliga, spar på resekostnaderna och ökar säker-
heten för den som slipper bege sig ut på vägarna i dåligt väder. 
 
IT Norrbotten har under år 2008 till 2010 drivit projektet Plattform: Lumiora. Projektets 
syfte har varit att skapa en länsgemensam plattform för virtuella möten inom och mellan 
Norrbottenskommunerna, Norrbottens läns landsting samt Kommunförbundet  
Norrbotten. Målsättningen är att virtuella möten ska kunna ske från den egna arbets-
platsen, precis lika enkelt som ett telefonsamtal. 
 
IT Norrbotten föreslår att projektet under 2010 bygger upp en central förvaltnings-
organisation samt att denna från och med 1 januari 2011 tar över förvaltningen av  
tekniken. Kommunförbundet Norrbotten rekommenderar medlemskommunerna att anta 
föreslaget på förvaltningsorganisation och finansieringsmodell (Kommunförbundet 
Norrbotten, sammanträdesprotokoll 2010-03-11). 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-31 § 167 att frågan behandlas i 
samband med att kommunstyrelsen lägger sitt förslag till budget för perioden 2011-
2013, den 21 juni 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
(1) Kostnader för den centrala förvaltningsorganisationen hos IT-Norrbotten 
IT Norrbotten föreslår att kostnaderna för den centrala förvaltningen delas mellan 
kommunerna i Norrbottens län (50 procent) och Norrbottens läns landsting (50 procent). 
Inom kommungruppen föreslås varje kommun axla en kostnad som motsvarar  
kommunens medborgarantal i förhållande till invånarantalet i hela länet.  
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Den gemensamma kostnaden för kommunernas del är beräknad till 1 077 975 kronor för 
år 2011. Gällivare kommuns andel av denna kostnad uppgår till 81 137 kronor för år 
2011. Kostnaden för förvaltning av tekniken är årlig och förvaltningsorganisationen 
fakturerar kommunerna kvartalsvis i förskott. 
 
Gällivare kommun räknar med att ha ca 30-40 användare av tekniken inom framför allt 
BUoK-förvaltningen, socialförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning.  
Kostnaden uppgår alltså till mellan 2 000 kr och 3 000 kr per användare och år. Detta 
ska ställas mot alternativkostnaden vid resor till möten på annan ort: 

Resekostnad i form av flygbiljett, tågbiljett eller hyrbil 
Arbetstid 
Externa kostnader i form av exempelvis koldioxidutsläpp 

 
Förutsatt att tekniken nyttjas fullt beräknas användningen innebära en nettobesparing för 
berörda förvaltningar.  
 
(2) Lokal supportorganisation 
IT Norrbotten föreslår att varje kommun ska ha en utsedd teknisk kontaktperson som 
användarna kan vända sig till i supportärenden. Gällivare kommuns IT-enhet känner till 
projektet och tekniken samt har redan i dagsläget kompetens inom sin organisation för 
att hantera detta.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ungdomsrådet har inte utgjort remissinstans i handläggningen av ärendet. Inget reellt 
barn- eller ungdomsinflytande kan därför sägas ha förekommit. Förslaget till beslut  
bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta den av IT-Norrbotten föreslagna förvaltningsorganisationer samt finansierings-
modellen för förvaltningen av infrastruktur för videokommunikation, 
 
att Gällivare kommuns andel av finansieringen, 82 000 kr, ska anvisas ur rörelse-
kapitalet som ramhöjning till ansvar 15601, verksamhet 8552, objekt 20007. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunförbundet Norrbottens protokoll 2010-03-11 § 68. 
2. Projekt plattform Lumiora (delprojekt IV), förslag till förvaltningsorganisation och 
ekonomisk finansiering från och med 2011-01-01. 
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-04-20. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 167. 
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Yrkande 
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)  
 
att anta den av IT-Norrbotten föreslagna förvaltningsorganisationer samt finansierings-
modellen för förvaltningen av infrastruktur för videokommunikation, 
 
att frågan är behandlad i budgetprocessen inför 2011. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Stig Erikssons m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Stig 
Erikssons m.fl. förslag.  
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 KS/2010:401 -735 

 
§ 204 

Trygghetsboende/Tryggt boende  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendet återremitteras för yttrande av socialnämnden. 
 
Bakgrund 
TOP bostäder AB har inkommit med en anhållan om ändring i beslut angående ny-
produktion av trygghetsboende till tryggt boende. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-08 § 1: 
 
att medge till TOP bostäder AB att genom om – tillbyggnad av Enen tillskapa ca 27 
trygghetsbostäder, 
 
att anpassning av kök, matsal och eventuellt andra gemensamhetsutrymmen på Enen 
ingår i investeringsprojektet, 
 
att TOP bostäder AB får återkomma med begäran om kommunala borgen för upp-
tagande av nytt lån avseende finansiering av det aktuella projektet. 
 
Orsaken till anhållan om förändring av beslut grundar sig till de krav som ställs vid 
byggnation av trygghetsbostäder samt att de delar av lokalerna på Enen som TOP  
bostäder AB behöver använda sig av för att få igenom projektansökan tillhör Social-
förvaltningen som hyr utrymmen av TOP bostäder AB genom en blockförhyrning. 
 
Enligt Riksdag och Boverket avser trygghetsbostäder bostadslägenheter och utrymmen 
för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation, och där det finns personal dag-
ligen som kan stödja de boende under vissa tider av dygnet. 
 
Eftersom trygghetsbostäder inte är ett ansvar för Socialnämnden så måste kostnader för 
den personal som Boverket kräver skall finnas tillgänglig belasta hyreskostnaden.  
Enligt TOP bostäder AB är det bidrag man eventuell kan få för att bygga ett trygghets-
boende ett engångsbidrag som uträknat inte täcker kostnaden för en halvtidstjänst, och 
även om man uppfyller kriterierna för trygghetsboende så är man inte garanterad att få 
något bidrag eftersom bidragsramen är ett fastställt belopp per år. 
 
Enligt TOP bostäder AB skulle förändringen från trygghetsboende till Tryggt boende i 
stort uppfylla kraven för trygghetsboende. Man vill även utesluta anpassningar av kök,  
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matsal och eventuella andra gemensamhetsutrymmen på Enen ur projektet för att hålla 
nere totalkostnaden. Förändringar i Enens lokaler kan heller inte göras utan förhand-
lingar och överenskommelser med socialförvaltningen. 
 
TOP bostäder AB:s styrelse förordar förslaget till förändring och föreslår kommun-
fullmäktige: 
 
att beslutet 2010-03-08 § 18 upphävs och att nytt beslut fattas enligt följande; 
 
att medge till TOP bostäder AB att genom om och tillbyggnad av Enen tillskapa 26  
lägenheter till ett tryggt boende, 
 
att TOP bostäder AB följer Boverkets krav vad gäller åldersgränsen om fyllda 70 år, 
 
att TOP bostäder AB får återkoma med begäran om kommunal borgen, för upptagande 
av nytt lån avseende finansiering av det aktuella projektet, när kostnaden är beräknad, 
samt begäran om utökad borgensram för TOP bostäder AB. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I dagläget går ej dom ekonomiska konsekvenserna att redovisa, utan detta kommer när 
TOP bostäder AB har projekterat och beräknat kostnaden. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att tillskapa 26 lägenheter varav 20 stycken är helt nya i ett trygghetsboende bör ses 
som positivt om det frigörs lägenheter som allmänheten kan tillgodogöra sig. 
 
Förslag 
Nämnd och utredningsfunktionen har i sin utredning kommit att konstatera att det  
investeringsstöd som går att söka via Boverket lämnas för att stimulera anordnandet av 
bostäder som utgör sådana särskilda boendeformer som avses i 5 kap 5 § socialtjänst-
lagen (2001:453) eller för trygghetsbostäder enligt förordningen (SFS 2007:159). Med 
trygghetsboende avses bostäder och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby 
och rekreation och där det finns personal dagligen som på olika sätt kan stödja de  
boende under vissa tider av dygnet. Ytterligare krav som ställs är att bostäderna skall 
innehas av personer som har fyllt 70 år och lägenheten skall vara utformad så att man 
kan bo kvar om man får en funktionsnedsättning. 
 
Eventuella bidrag som beviljas betalas ut till fastighetsägaren när byggprojektet är klart. 
Bidragets storlek är 2600 kr per kvadratmeter för nybyggnation och 2200 kr för om-
byggnation. Bidraget styr även till storleken på lägenheten. Om bostaden ska användas 
av en person så är bidraget för 35 kvadratmeter lägenhetsyta och 15 kvadratmeter 
gemensamhetsyta, totalt 50 kvadratmeter. För bostäder avsedda för två personer är den  
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totala ytan 70 kvadratmeter fördelat på 50 kvadratmeter bostads yta och 20 kvadrat-
meter gemensamhetsyta. 
 
Ytterligare krav för att få bidraget är att man måste kunna visa upp en handling som 
visar att kravet på lägsta åldersgräns om 70 år enligt förordningen 8SFS2007:159) är 
uppfyllt.Man ska även kunna visa upp en handling som visar hur personal ska kunna 
tillhandahållas och finansieras. Det är grundläggande att trygghetsboendet bemannas 
med personal varje dag för att skapa kontakt med de boende och erbjuda gemensamma 
måltider och aktiviteter 
 
Mottagaren av det eventuella bidraget förbinder sig att under minst 4 år från det att  
bidraget betalats ut att: 

1. Använda de bostäder som bidraget avser för de ändamål som förutsattas när  
bidraget beviljades. 

2. Inte överlåta bostäderna eller hus till någon annan som avser at använda dem till 
annat ändamål. 

Bidraget är begränsat och lämnas bara om det finns medel. 
 
Att upphäva beslutet som kommunfullmäktige beslutade 2010-03-18 § 18 om att bygga 
trygghetsboende till tryggt boende innebär att man tappar möjligheten att söka/erhålla 
bidrag för projektet 
 
Att Socialförvaltningen blockförhyr Enen borde inte innebära några hinder för att 
genomföra projektet att bygga ett trygghetsboende, däremot kan man ju ställa fråga om 
kraven på gemensamma utrymmen som matsalen om det går att lösa på annat sätt.  
Man kan ju också ställa sig frågande om de krav som finns angående de personella  
resurser som krävs för aktivering av boende om det tillhör fastighetsägarens ansvar.  
 
Enen har tidigare haft en restaurang där boende och matgäster utifrån har kunna gå och 
äta dagligen utan biståndsbeslut eller att behöva beställa sin mat en vecka i förväg. 
Denna förändring tillkom när man införde cook and chill.   
 
För att få en bättre helhetsbild över projektet att bygga trygghetsbostäder/ tryggt boende 
borde man se över socialförvaltningen hyreskontrakt, utreda matsalsfunktionen och hur 
man framledes ska nyttja de gemensamma utrymmen som finns i huset på ett kostands-
effektivt sätt 
 
De gemensamma utrymmen som finns på Enen oavsett om socialförvaltningen block-
förhyr hela byggnaden idag borde kunna nyttjas av alla inklusive den nya del som är 
tänkt att byggas. Frågan om matsalens funktion och tillhörighet borde utredas. Man kan 
ju ställa frågan om matsalen fyller den funktion som den borde ha. Att ge möjlighet för 
de boende och anhöriga som kommer på besök att kunna gå och äta lunch eller middag  
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utan att beställa en vecka i förväg och att inte behöva ha ett biståndsbeslut om att man 
får beställa mat. Enens matsal har stora möjligheter att återgå till användas som mat-
servering som är öppen för alla och på så sätt även göra Enen mer attraktivt genom att 
möjliggöra att boende och anhöriga ska kunna gå ner och äta lunch och middag till-
sammans.  
 
Förslag till beslut 
Nämnd och utredningsfunktionen föreslår kommunfullmäktige  
 
att ta beslut angående TOP bostäder AB:s anhållan om att få en ändring i kommun-
fullmäktiges beslut angående nyproduktion av trygghetsboende till tryggt boende 
 
Beslutsunderlag 
1. TOP bostäder AB:s skrivelse. 
2. Boverkets information om investeringsstöd till äldrebostäder 
    Särskilda boendeformer för äldre trygghetsbostäder. 
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-06-03. 
 
Yrkande 
Wania Lindberg (s) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m) att ärendet åter-
remitteras för yttrande av socialnämnden. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Wania Lindbergs m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
Wania Lindbergs m.fl förslag.  
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 KS/2009:696 -219 

 
§ 205 

Motion av Margareta Henricsson (ns), Bernt Nordgren (ns) och Tommy Krigsman 
(ns) - Nybyggnation av flerfamiljshus på Forshedenområdet  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen med hänsyn till det pågående arbetet med bostadsförsörjningsplanen. 
 
Reservation 
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 3. 
 
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
Margareta Henriksson (ns), Bernt Nordgren (ns), Tommy Krigsman (ns) och Lena 
Nordgren (ns) har 2009-12-07 inlämnat följand motion till fullmäktige  
 
Eftersom det är stor efterfrågan på lägenheter i Gällivare kommun är det viktigt att 
kommunen påskyndar byggnationen av flerfamiljshus. Framförallt är det brister på små 
lägenheter. De grupper som bedöms ha svårast att erhålla bostad är ungdomar och en-
samstående. På Forsheden området finns idag bebyggelsen och under 2002-2003 revs en 
del fastigheter i området. Området har sedan tidigare en gällande detaljplan med vatten, 
avlopp och en bra infrastruktur med skola, affär dagis och sjukhus i närheten. 
Norrbottens sjukvårdsparti föreslår. Att Gällivare kommun snarast utreder möjlig-
heterna att bygga flerfamiljshus på Forsheden området. 
 
Yttrande 
Motionen har varit för yttrande till TOP bostäder AB och av yttrande framgår följande. 
 
TOP bostäder AB har för närvarnade inte fått något uppdrag av ägaren, kommunen om 
nyproduktion. Om kommunstyrelsen ger TOP bostäder AB uppdrag om nyproduktion 
så kan det finnas andra alternativ än Forsheden som är intressantare. 
 
Nämnd och utredningsfunktionen kan konstatera att i projektet Nya Gällivare ingår att 
ta fram en bostadsförsörjningsplan med bra beslutsunderlag om var vi ska bygga och 
vilket behov som finns nu och i framtiden. Med stöd av planen får erforderliga beslut 
fattas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser  
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända konsekvenser  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen med hänsyn till det pågående arbetet med bostadsförsörjningsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion från Norrbottens sjukvårdsparti. 
2. Yttrande från TOP bostäder AB. 
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-04-14. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 168. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) i enlighet med förslag 
till beslut  
 
Margareta Henricsson (ns) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m) bifall till  
motionen. 
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 KS/2009:728 -100 

 
§ 206 

Motion av Stig Eriksson (v) och Jeanette Wäppling (v) - Avgift/registrerad snö-
skoter för underhåll av skoterleder  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen då lagstöd för ändamålet saknas. 
 
Bakgrund 
Motionärerna föreslår i rubricerat ärende att man ser över möjligheten att införa en av-
gift för varje registrerad skoter i kommunen, som ett komplement till eventuell så kallad 
ledavgift. 
 
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet varit i kontakt med 
Kommunförbundet Norrbotten och SKL, Sveriges Kommuners och Landstings jurister i 
frågan och fått till svar att ”kommunen kan endast ta ut kommunal avgift för ett visst 
ändamål om det finns lagstöd för det, till exempel äldreomsorgs taxa och i skoterfallet 
finns inget sådant lagstöd”. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konstaterade konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen då lagstöd för ändamålet saknas. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion från Vänsterpartiet. 
2. E-post från Kommunförbundet Norrbotten. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-05-04 § 101. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 169. 
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 KS/2010:387 -180 

 
§ 207 

Kostnader ras Ritsem, 15-16 maj 2010  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kostnad om 179 983,96 exkl. moms tas från konto ”Till kommunstyrelsens för-
fogande”, ansvar 15701, verksamhet 312. 
 
Reservation  
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
En lavin gick mellan Suorva och Vakkotavaare under natten mot lördagen den 15 maj. 
Beslut har fattats om helikopter- och busstransporter för att undsätta de människor som 
var fast i Ritsem efter lavinen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för helikopter- och busstransporter uppgår till totalt 296 783 kr inkl. moms 
(279 984 exkl. moms). Vattenfall täcker kostnad med 100 000 kr, vilket fakturerats dem 
exkl. moms. Kommunens totala kostnad blir 179 984 kr exkl. moms. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser att ta ställning till för närvarande. 
 
Förslag till beslut 
att kostnad om 179 983,96 exkl. moms tas från konto ”Till kommunstyrelsens för-
fogande”, ansvar 15701, verksamhet 312. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunledningskontorets skrivelse 2010-06-16. 
2. Fakturor. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) i enlighet med förslag 
till beslut. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar avslag till förslag till beslut med hänvisning till att beslut ej är 
taget i rätt ordning.  
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl förslag.  
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 KS/2010:417 -142 

 
§ 208 

Ansökan om bygdemedel från Ritsemvägens Samfällighetsförening  

 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att Gällivare kommun tillstyrker Ritsemvägens Samfällighetsförenings ansökan om 
bygdemedel med 504.000 kr för återställning av Ritsemvägen. Tillstyrkan gäller under 
förutsättning att övrig finansiering ordnas. 
 
Bakgrund 
Ritsemvägens samfällighetsförening är sedan 1989 väghållare av den 52 km långa en-
skilda vägen från Stora Sjöfallet till Ritsem. Samfällighetsföreningen består av 10 del-
ägare med utdömda andelstal för sommar och vinterunderhåll. Vattenfall AB Vatten-
kraft och Gällivare kommun har de största andelstalen. 
 
Den extrema vårfloden 15-16 maj 2010 orsakade omfattande skador i vägen. Skadorna 
är utspridda på flera ställen längs vägen. Vid sektion 11/770 (11,8 km från Stora  
Sjöfallet) bortspolades vägkroppen, ca 45 m, vägräcket förstördes, en plåttrumma  
dimension 2 m demolerades illa och måste bytas ut. På andra ställen spolades delar av 
körbanan bort. På flera ställen har vattnet runnit längs vägen och bortspolat vägrenen, 
större stenblock har rutschat ner i vägdiket. Vägföreningen har direkt efter vårfloden 
provisoriskt reparerat skadorna och öppnat vägen för trafik. 
 
Styrelsen för samfällighetsföreningen har beslutat att ansöka om bygdemedel för att 
återställa vägen i ursprungligt skick. Kostnaden bedöms till 1.200.000 kr inkl. moms. 
Om bygdemedel beviljas med 70 %, 840.000 kr, skall resterande kostnad, 340.000 kr, 
finansieras med eget kapital eller förhoppningsvis med extern finansiering. 
 
Styrelsen för Ritsemvägens samfällighetsförening har förhoppningen att Ritsemvägen, 
som är inkörsport till världsarvet Laponia, får stöd av Gällivare kommun med 60 %,  
504 000 kr av sökt bidrag och av Jokkmokks kommun med 40 %, 336 000 kr, då  
länsstyrelsen begär yttrande i ärendet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet berör bygdemedel. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet bedöms inte påverka barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår 
 
att Gällivare kommun tillstyrker Ritsemvägens Samfällighetsförenings ansökan om 
bygdemedel med 504 000 kr för återställning av Ritsemvägen. Tillstyrkan gäller under 
förutsättning att övrig finansiering ordnas. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan från Ritsemvägens Samfällighetsförening 2010-06-11. 
2. Utvecklingsenhetens tjänsteskrivelse och utredning 2010-06-15. 
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 KS/2010:445 -510 

 
§ 209 

Yttrande över förslag till allmän trafikplikt Gällivare-Stockholm/Arlanda  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna yttrande över förslag till allmän trafikplikt Gällivare-Stockholm/Arlanda, 
 
att yttrandet tillsänds Rikstrafiken, samt delges Näringsdepartementet. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Bakgrund 
Ärendet presenteras vid dagens sammanträde. 
 
Vid dagens sammanträde informerar Lennart Johansson, kommunchef, och Roland  
Axelsson (s) om mötet med UFNI-kommuner 17 juni 2010, där Rikstrafiken informera-
de om förslag till allmän trafikplikt. 
 
Beslutsunderlag 
1. Synpunkter på förslag till trafikplikt för UFNI-flygplatserna 2010-06-17. 
2. Yttrande över förslag till allmän trafikplikt Gällivare-Stockholm/Arlanda 2010-06-20. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Lars Alriksson  
 
att godkänna yttrande över förslag till allmän trafikplikt Gällivare-Stockholm/Arlanda, 
 
att yttrandet tillsänds Rikstrafiken, samt delges Näringsdepartementet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
Tommy Nyströms m.fl. förslag.  
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 KS/2010:383 -536 

 
§ 210 

Ändring av linjesträckning vid Tallbackaskolan  

 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna förslaget till förändring av linjesträckning, 
 
att godkänna förslaget till åtgärd för merkostnaden av förslaget, 
 
att man snarast ser över säkerheten vid den nya busshållplatsen samt gångväg vid  
skolan. 
 
Bakgrund 
I samband med att man stängde Gunillaskolan och flyttade ner skolverksamheten till 
Tallbackaskolan har biltrafiken intensiveras utefter norra bussgatan i samband med 
skolstart och när den slutar. Den intensivaste trafikeringstiden är på morgonen när  
skolan börjar då många föräldrar skjutsar sina barn till skolan. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förändringen av linjesträckningen innebär att körvägen ökas med 1550 meter per tur 
vilket motsvarar 9393 kilometer per år. Utan reduceringar i trafikproduktionen innebär 
det en merkostnad på ca 200 000 kronor per år. För att det inte ska medföra en  
ekonomisk belastning för kollektivtrafiken föreslås att motsvarande kilometrar tas bort 
genom att reducera antalet turer på linje 2 och 3 som går mellan tätorterna. En nerdrag-
ning av trafikproduktion med 9393 kilometer motsvarar ca 4 turer per dag måndag till 
fredag mellan tätorterna 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
För barn och ungdomar innebär en förändring av linjesträckningen att de får ca 200  
meter längre till och från hållplatsen/skolan.  
 
Yttrande 
Nämnd och utredningsfunktion har inhämtat yttrande från Tallbacka skolans rektor och 
av yttrandet framkommer det att skolan ser förändringen som positivt, men man påtalar 
betydelsen av att få en trafiksäker busshållplats där barnen får en säker av- och på-
stigningsplats. Man betonar också vikten av att barnen som kommer från Malmberget 
med bussen och kliver av på fel sida av vägen måste kunna korsa vägen på ett trafik-
säkert sätt. Man föreslår även en sänkning av hastigheten på vägen till 30 kilometer 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  376 (377) 
 
 2010-06-21, 2010-06-22 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
Förslag till beslut 
Nämnd och utredningsfunktionen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
att godkänna förslaget till förändring av linjesträckning, 
 
att godkänna förslaget till åtgärd för merkostnaden av förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens tjänsteskrivelse och utredning 2010-05-26. 
2. Vybild över området. 
3. Tallbackaskolans skrivelse 2010-05-26. 
 
Yrkande 
Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Margareta Henricsson (ns) och  
Birgitta Larsson (s) 
 
att godkänna förslaget till förändring av linjesträckning, 
 
att godkänna förslaget till åtgärd för merkostnaden av förslaget, 
 
att man snarast ser över säkerheten vid den nya busshållplatsen samt gångväg vid  
skolan. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar avslag till förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till  
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommun-
styrelsen har beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings m.fl. förslag.  
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 KS/2010:449 -020 

 
§ 211 

Beslut om avgångslösningar  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att inte erbjuda Kristina Liljeholm, Mona Westervall och Sture Enerstam någon av-
gångslösning fr.o.m. 2010-08-01.  
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att verksamheterna för gymnasieskolan,  
vuxenutbild-ningarna samt högskoleverksamheterna ska samordnas med våra tre grann-
kommuner inom Lapplands kommunförbund (LKF). I samband med övergången har ett 
antal medarbetare tackat nej till att följa med till den nya arbetsgivaren  
 

Gällivare kommun har därefter sökt inom kommunens domäner som arbetsgivare efter 
möjliga placeringar för dem som tackat nej till att följa med vid verksamhetsöver-
gången. Tidigare har några av lärarna erbjudits individuella avgånslösningar vilket där-
igenom också eliminerat behovet av uppsägningar pga. en övertalighetssituation.  
 

Då Gällivare mottagit nya och begäran om omprövning av tidigare beslutade och be-
svarade ansökningar om avgångslösningar har Personalenheten behandlat de tre ärende-
na som nya ärenden. Personalplaneringsgruppen (PP-gruppen) har också behandlat  
frågan avseende Mona Westervall, Kristina Liljeholm och Sture Enerstam i sin plane-
ring av verksamheten för läsåret 2010-2011.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnad för Gällivare kommun, om avtal om avgångslösning träffas med de tre berörda 
personerna, blir ca. 1 300 000 kronor.  
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Enligt PP-gruppen ökar risken för en kvalitetsmässigt sämre verksamhet utan ett ja-
beslut om en avgångslösning för berörda personer. PP-gruppen påtalar att den mycket 
långa frånvaro från undervisning av grundskoleelever dessa personer haft kan medför 
negativ verkan i undervisningen. 
 

Förslag till beslut 
Personalenheten föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att inte erbjuda Kristina Liljeholm, Mona Westervall och Sture Enerstam någon av-
gångslösning fr.o.m. 2010-08-01.  
 

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för personalplanering. 
2. Personalenhetens tjänsteskrivelse och utredning 2010-06-21. 


