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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, måndagen den 27 september 2010, kl. 10:00-16:15 
 
 
Beslutande Tommy Nyström (s), ordförande 
 Birgitta Larsson (s) 
 Maria Israelsson (s) 
 Wania Lindberg (s) 
 Frank Öqvist (s), tj. ers. 
 Steve Ärlebrand (s), tj. ers. 
 Stig Eriksson (v) 
 Jeanette Wäppling (v) 
 Margareta Henricsson (ns) 
 Tommy Krigsman (ns), ej. tj. 
 Lars Alriksson (m) 
 Gunilla Peterson (fp) 
 
 
Övriga deltagande Lennart Johansson, kommunchef 
 Helena Morén, kommunsekreterare 
 Ingamaj Backman, förvaltningschef service- och teknikförvaltningen, § 213 

Kjell Wallgren, förvaltningschef barn-, utbildning- och kulturförvaltningen, § 213 
 Marianne Jonsson, förvaltningschef socialförvaltningen, § 213 
 Göran Sandström, ekonomichef, § 213 
 Ulf Hansson, utvecklingschef, § 216 
 Ove Haarala, vice ordförande TOP bostäder AB, § 217 
 Carina Engman, administrationsavdelningen TOP bostäder AB, § 217 
 Ros-Marie Waara, ekonomiavdelningen TOP bostäder AB, § 217 
 Kenneth Apelqvist, fastighetsavdelningen TOP bostäder AB, § 217 
 Mats Eriksson, VD Gällivare Värmeverk AB, § 218 
 Annchatrin Haglund, VD Matlaget i Gällivare AB, § 219 
 Eva Bylund-Högman, ordförande Matlaget i Gällivare AB, § 219 
 Håkan Henriksson, utredare, § 237 
 
 
Utses att justera Gunilla Peterson 
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Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, måndagen den 4 oktober, kl 10:00 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 212-243 
  Helena Morén 
 
 Ordförande 
  Tommy Nyström 
 
 Justerande  
  Gunilla Peterson 
   
 
 
 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2010-09-27 §§ 212-243 
 
Datum för anslags uppsättande 2010-10-05 Datum för anslags nedtagande 2010-10-27 
 
Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 
Underskrift  
 Helena Morén   
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 KS/2010:8 -101 

 
§ 212 

Kommunstyrelsens delgivningar/anmälningar/kurser 2010  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Birgitta Larsson (s) deltar på informationsträff angående telefoni och bredband i 
Norrbotten, 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Protokollsanteckning 
Lars Alriksson (m) vill föra följande till protokollet angående delgivning punkt 51, KS 
2010:207, samt delgivning punkt 52, KS 2010:512: att BUoK-nämnden inte vidtar  
någon åtgärd med anledning av revisorernas granskningsresultat. Nämnden torde snarast 
åtgärda de brister som revisorerna påtalar. Se bilaga 1.  
 
Delgivningar 
Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär; 
 
1. KS 2010.6 100 
2010:28 – Mätningskungörelsen upphör att gälla den 30 juni 2010. 
 
2010:20 – Avtal om kopiering i skolorna läsåren 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. 
 
2010:41 – Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2011. 
 
2010:42 – Senareläggning av senaste ansökningsdag för studievägar i gymnasieskolan 
inför läsåret 2011/2012. 
 
2010:45 – Geodatasamverkan - Nya samverkansformer för utbyte av geografisk  
information mellan offentliga myndigheter. 
 
2010:48 – Barn som misstänks för brott. 
 
2010:50 – Komplettering av bidragsvillkor för fristående verksamheter. 
 
2010:51 – Ändringar i upphandlingslagstiftningen. 
 
2010:52 – Budgetförutsättningar för åren 2010-2014. 
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2.   KS 2009:432 149 
Boverket har den 8 juni 2010 beslutat om förskott av ansökan om statligt stöd till in-
vesteringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling enligt förordningen 
(2008:1407), projekt Nya hållbara Gällivare. 
 
3.  KS 2009:150 105 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 27 maj 2010 beslutat om utbetalning av projektmedel 
till Gränsleden – Marknadsföring. 
 
4.   KS 2009:344 849 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 4 juni 2010 beslutat om föreläggande till skydd för 
naturmiljön samt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att anlägga en bro över 
Ubmasjåhkå längs Gränsleden i Gällivare kommun. 
 
5.   KS 2010:418 338 
Bengt Nergård har den 10 juni 2010 inkommit med synpunkter angående pågående 
städkampanj. 
 
6.   KS 2010:420 047 
Myndigheten för samhällsskydd har den 9 juni 2010 beslutat om utbetalning till  
kommunerna för uppgifter i krishanteringssystemet. 
 
7.  KS 2009:405 107 
Malmfältens Folkhögskola Kiruna har den 18 juni 2010 inkommit med verksamhets-
berättelse med årsredovisning 2009. 
 
8.  KS 2010:251 042 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har den 15 juni 2010 § 88 beslutat om budget-
uppföljning. 
 
9.  KS 2009:208 026 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har den 15 juni 2010 § 95 beslutat att bifalla ut-
redningens förslag avseende legitimation för anställda i Gällivare kommun. 
 
10.  KS 2010:170 702 
Förvaltningsrätten har den 18 juni 2010 meddelat Dom i Mål nr 1101-10, rotel 4, avslår 
överklagandet gällande meddelad varning alkoholtillstånd. 
 
11.   KS 2010:295 041 
Kommunfullmäktige har den 14 juni 2010, § 62 beslutat att delegera till kommun-
styrelsen att besluta om de enskilda satsningar som föreslås (engångssatsningar). 
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12.  KS 2010:436 180 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 11 juni 2010 skrivit till samtliga kommuner i länet om 
Plan för länsstyrelsens tillsyns- och uppföljningsbesök år 2010-2012. 
 
13.  KS 2009:716 319 
Posten Meddelande AB har den 18 juni 2010 beslutat tillstyrka framställningen om byte 
av postnummer till Skaulo och Puoltikasvaara. 
 
14.  KS 2009:601 265 
Regeringen, Miljödepartementet har den 17 juni 2010 beslutat om att avslå överklagan i 
fråga om naturreservat i Nuortajegge, Gällivare och Jokkmokks kommuner. 
 
15.  KS 2010:447 049 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelsen har den 18 juni 2010 beslutat om för-
bundsavgift år 2011 till Sveriges Kommuner och Landsting. 
 
16.   KS 2010:448 735 
Socialnämnden har den 17 juni 2010 § 82 beslutat att öppna en tillfällig korttidsvård för 
ca 10 platser. 
 
17.  KS 2009:208 026 
Socialnämnden har den 17 juni 2010 § 87 beslutat anta förslaget om obligatorisk  
legitimation för anställda i Gällivare kommun. 
 
18.  KS 2010:192 739 
Socialnämnden har den 17 juni 2010 § 88 beslutat att kommunstyrelsens beslut om en 
strategisk plan för framtida boenden för äldre i Gällivare kommun, blir den inventering 
där också socialnämndens behov av klargöranden inryms utifrån beskrivna direktiv från 
lokalstyrgruppen. 
 
19.  KS 2010:448 612 
Jokkmokks kommuns fullmäktige har den 14 juni 2010 § 47 beslutat att anta den nya 
förbundsordningen för Lapplands kommunalförbund. 
 
20.  KS 2010:456 100 
IOGT-NTO har den 28 juni 2010 meddelat om nedläggning av lokalföreningarna Lf 
1985 Midnattsolen av IOGT-NTO och lf 1460 SG Hermelin av IOGT-NTO. 
 
21.  KS 2008:123 140 
Norrlands Center AB har den 29 juni 2010 sagt upp samarbetsavtalet mellan Gällivare 
kommun och Norrland Center AB från 31/12-10. 
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22.   KS 2009:432 149 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 21 juni 2010 beslutat för perioden 2009-09-01 –  
2012-08-31 om medfinansiering till projektet: Nya Gällivare. 
 
23.  KS 2010:459 106 
Avtal om brottsförebyggande arbete mellan Gällivarepolisen och Gällivare kommun 
gällande Ansvarsfull alkoholservering och Krogtillsyn har tecknats för perioden  
2010-04-30 – 2011-04-30. 
 
24.  KS 2010:436 180 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 11 juni 2010 skickat en skrivelse med information 
angående inriktning av tillsynsbesök enligt LSO, år 2010. 
 
25.  KS 2010:378 214 
Miljö- och byggnämnden har den 23 juni 2010, § 118 beslutat att anta detaljplan för Del 
av Gällivare 12:74, Söderbergs kullar i Gällivare kommun. 
 
26.  KS 2010:115 844 
Naturvårdsverket har den 1 juli 2010 skickat en skrivelse till Regeringen, Miljö-
departementet angående ändrade uppgifter av beräknade kostnader för naturum  
Laponia. 
 
27.  KS 2010:486 439 
Boliden Mineral har den 12 augusti 2010 skickat en inbjudan till samrådsmöte den 24 
augusti 2010 angående framtida sanddeponering vid Aitikgruvan, Gällivare. 
 
28.  KS 2009:140 407 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 28 juli 2010 beslutat om dispens att anordna guidade 
fisketurer i Padjelanta och Stora Sjöfallets nationalparker inom Norrbottens län. 
 
29.  KS 2009:645 805 
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten har den 2 augusti 2010 skickat verksamhetsberättelse 
för år 2009. 
 
30.  KS 2010:485 770 
Division Medicinska specialiteter, enheten för vårdhygien, har skickat en skrivelse 
ställd till kommunchef/socialchef angående Hygien i vården - Hälso- och sjukvårds-
lagen sätter ramar. 
 
31.  KS 2009:468 011 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 4 augusti 2010 gjort en delutbetalning till Projekt Nya 
Gällivare. 
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32.  KS 2010:487 401 
Hjälpmedelsinstitutet har den 29 juli 2010 skickat en skrivelse angående regerings-
uppdraget ”Försöksverksamhet med service- och signalhundar. 
 
33.  KS 2010:489 212 
C-E Simonsbacka har den 3 augusti 2010 kommit med en skrivelse angående Vindkraft 
– översiktsplaner och/eller fördjupade översiktsplaner. 
 
34.  KS 2010:489 212 
C-E Simonsbacka har den 4 augusti 2010 kommit med information angående Vind-
kraftverk. 
 
35.  KS 2010:185 212 
Pajala kommun har den 14 juni 2010, § 29 beslutat anta Översiktsplan för Pajala  
kommun. 
 
36.  KS 2007:268 840 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 13 juli 2010 beslutat om stöd för den fortsatta  
Laponiaprocessen i enlighet med ansökan daterad 2010-06-30. 
 
37.  KS 2010:474 710 
Regeringen, Socialdepartementet har den 23 juni 2010 beslutat bemyndiga chefen för 
Socialdepartementet att ingå en överenskommelse om att stärka barnets rättigheter. 
 
38.  KS 2010:473 151 
Gällivare kommun har den 6 juli 2010 skickat en ansökan om hemsändningsbidrag till 
Länsstyrelsen Norrbotten. 
 
39.  KS 2010:235 265 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 5 juli 2010 beslutat om bildande av 4 naturreservat i 
Gällivare kommun (Hippatj, Kaipabäcken, Karsberget och Tjappesvare). 
 
40.  KS 2010:471 191 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 1 juli 2010 skickat ett protokoll över inspektion hos 
överförmyndaren i Gällivare kommun enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 §  
förmynderskapsförordningen. 
 
41.  KS 2010:494 050 
Förvaltningsrätten i Luleå har den 27 juli 2010 kommit med en dom i mål nr 1770-10E, 
rotel 1 angående upphandling leverans av fordon till socialförvaltningen. Förvaltnings-
rätten avslår ansökan om överprövning. 
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42.  KS 2010:477 050 
Förvaltningsrätten har den 12 juli 2010 beslutat i mål nr 1914-10E, rotel 2 angående 
pensionsadministration. Förvaltningsrätten anser att verkställighetsförbud bör meddelas. 
 
43.  KS 2009:409 829 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 16 augusti 2010 i skrivelse till Gällivare Folkets Hus 
beslutat att avskriva ärende om bidrag ur bygdemedel. 
 
44.  KS 2010:496 616 
Skolverket har den 16 augusti 2010 inkommit med information till kommuner om SFI-
bonus. Prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare. 
 
45.  KS 2007:706 141 
Jordbruksverket har på uppdrag av Sametinget genomfört revision enligt artikel 27 i 
(EG) nr 1975/2006 angående Granskning av projektstöd, åtgärd 312 Centrum för samisk 
näringslivsutveckling. 
 
46.  KS 2010:503 007 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har den 20 augusti 2010 inkommit med en  
skrivelse angående Revisorerna granskar den balanserade styrning och styrkortens  
tillämpning. 
 
47.  KS 2010:504 532 
Kommunstyrelsens ordförande har tillsammans med fyra andra kommunalråd skickat en 
skrivelse den 23 augusti 2010 till Rikstrafiken angående utredning av nattågstrafiken 
Göteborg – Narvik. 
 
48.  KS 2010:137 265 
Utvecklingssekreteraren har den 12 juli 2010 beslutat om ändring av remissförfarandet 
beträffande ny förvaltningsorganisation för världsarvet Laponia. 
 
49.  KS 2010:511 007 
Revisorerna Gällivare kommun har den 31 augusti 2010 inkommit med en skrivelse 
angående granskning av barn och ungdomar med ADHD – ur ett genusperspektiv. 
 
50.  KS 2010:510 007 
Revisorerna Gällivare kommun har den 31 augusti 2010 inkommit med en skrivelse 
angående värdegrund, aktivering av vårdtagare, kosthållning och vårdhygien vid äldre-
boenden. 
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51.  KS 2010:207 007 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har 2010-08-24 § 117 beslutat att ställa sig  
bakom förvaltningens utarbetade kommentarer avseende Revisorernas granskning av 
Gällivare kommuns system och rutiner för föreningsbidrag. 
 
52.  KS 2010:512 007 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har 2010-08-24 § 116 beslutat att framställt  
yttrande utgör svar till revisorerna på granskningen avseende styrelsens och nämndernas 
ansvarsutövande år 2009. 
 
53.   KS 2010:10 133 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 6 september 2010 inkommit med ett informationsbrev 
om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. 
 
54.   KS 2010:115 844 
Regeringen, Miljödepartementet har den 26 augusti 2010 beslutat att godkänna upp-
förande av naturrum Laponia i Norrbottens län. 
 
55.   KS 2010:523 292 
Landsbygdsrådet Gellivare har den 6 september 2010 inkommit med en skrivelse  
angående uppdragsersättning till samlingslokaler under 2009. 
 
56.  KS 2010:519 016 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 6 september 2010 inkommit med en skrivelse  
angående genomförande av översvämningsdirektivet och förordning om över-
svämningsrisker i Bottenvikens vattendistrikt. 
 
57.  KS 2010:518 007 
Länsstyrelsen Norrbotten har den 2 september 2010 inkommit med en rapport angående 
Miljö- och byggnämnden i Gällivare kommuns operativa tillsyn enligt miljöbalken. 
 
58.   KS 2010:516 340 
VISS Center har skickat skrivelsen Allt on ditt vatten till Gällivare kommun. 
 
59.  KS 2010:509 119 
Finska klubben har den 30 augusti 2010 inkommit med en skrivelse och en hemställan 
om att föreningen får utse en representant i kommunens pensionärsråd för den kom-
mande mandatperioden.  
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60.  KS 2010:554 214 
Boende på området Spoven, Östra Malmberget har den 23 september 2010 inkommit 
med en skrivelse angående detaljplan för den av Robsam 1:1 mm (ny väg mellan Östra 
och Västra Malmberget, Gällivare kommun. 
 
61.  KS 2010:408 101 
Minnesanteckningar från Laponiadelegationen den 2 juni 2010. 
 
62.  KS 2010:176 106 
Protokoll från Nenets Årsstämma den 22 april 2010. 
 
63.  KS 2010:266 107 
Protokoll från Inlandsbanans årsstämma (IBAB) den 3 juni 2010. 
 
64.  KS 2010:266 107 
Protokoll från Inlandskommunernas ekonomisk förening föreningsstämma den 3 juni 
2010. 
 
65.  KS 2010:266 107 
Protokoll från Inlandskommunerna ekonomisk förening konstituerande styrelsesamman-
träden den 4 juni 2010. 
 
66.  KS 2010:43 773 
Protokoll från Folkhälsorådets möte den 8 juni 2010. 
 
67.  KS 2010:488 107 
Protokoll från Malmfältens folkhögskola den 10 juni 2010. 
 
68.  KS 2010:468 107 
Protokoll vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Filmpool Nord Aktiebolag den 
9 juni 2010. 
 
69.  KS 2010:497 107 
Protokoll från TOP bostäder AB:s bolagsstämma den 22 mars 2010. 
 
70.  KS 2010:500 107 
Protokoll från Matlaget i Gällivare AB:s styrelsemöte den 25 februari 2010. 
 
71.  KS 2010:500 107 
Protokoll från Matlaget i Gällivare AB:s styrelsemöte den 14 april 2010. 
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72.  KS 2010:500 107 
Protokoll från Matlaget i Gällivare AB:s styrelsemöte den 19 maj 2010. 
 
73.  KS 2010:517 107 
Protokoll från Gällivare Värmeverk AB:s årsstämma den 22 mars 2010. 
 
74. 
Protokoll har inkommit från: 

1. Lokalstyrgruppen 2010-06-22. 
2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2010-06-15. 
3. Valnämnden 2010-06-17. 
4. Socialnämnden 2010-06-17. 
5. Miljö- och byggnämnden 2010-06-23. 

 
 
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: 
 
2.  KS 2010:286  805 
Minoritetsspråkshandläggaren har den 20 juli 2010 jml delegation beslutat bevilja 7 180 
kr till två elever som deltar i projektet ”Sidán duddjot - Jag vill lära mig slöjda”. 
 
3.  KS 2010:274  805 
Handikappkonsulenten har den 20 juli 2010 jml delegation beviljat grund- och 
aktivitetsbidrag med 6 880 kr till Afasiföreningen. 
 
4.   KS 2010:388  430 
Utvecklingschefen har den 21 juni 2010 jml delegation beviljat medfinansiering med 
800 kr per år under åren 2011-2013 till projektet Grön Framtidsgård. 
 
5.  KS 2010:433  148 
Utvecklingschefen har den 18 juni 2010 jml delegation till Norrlands Mineraljakt 2010 
beviljat 10 000 kr till SGU. 
 
6.  KS 2010:419  141 
Utvecklingschefen har den 14 juni 2010 jml delegation beviljat medfinansiering av  
projektet TräIN 2011-2013 med 20 000 kr under åren 2011-2013, totalt 60 000 kr. 
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7.   KS 2010:42  800 
Lotterihandläggaren har den 17 augusti 2010 jml delegation beslutat om registrering av 
lotteri för perioden 2010-08-17 – 2013-08-16 för Koskullskulle AIF. 
 
8.   KS 2010:42  800 
Lotterihandläggaren har den 10 augusti 2010 jml delegation beslutat om registrering av 
lotteri för perioden 2010-08-10-2013-08-10 för Gällivareortens SAP. 
 
9.   KS  
Kommunstyrelsens ordförande har den 31 maj 2010 jml delegation beslutat om tillför-
ordnad förvaltningschef under tiden 2010-07-05—2010-07-18. 
 
10.  KS 
Kommunstyrelsens ordförande har den 31 maj 2010 jml delegation beslutat om tillför-
ordnad förvaltningschef under tiden 2010-06-28—2010-07-04. 
 
11.  KS 
Kommunstyrelsens ordförande har den 31 maj 2010 jml delegation beslutat om tillför-
ordnad förvaltningschef under tiden 2010-07-19—2010-08-01. 
 
12.  KS 2010:235  265 
Kommunstyrelsens ordförande har den 9 juli 2010 jml delegation överklagat beslut  
angående bildandet av naturreservaten Hippatj, Kaipabäcken, Karsberget och  
Tjappesåive i Gällivare kommun. 
 
13.  KS 2010:481  108 
Kommunstyrelsens ordförande har den 28 juni 2010 jml delegation beslutat anta KPA 
Pensionsservice AB anbud för pensionsadministration tillsammans med Kiruna,  
Jokkmokk och Pajala kommuner samt Lapplands Kommunalförbund. 
 
14.  KS 2010:481  108 
Kommunstyrelsens ordförande har den 23 juli 2010 jml delegation tecknat en fullmakt 
till Lapplands Kommunalförbund i mål 1914-10 gällande upphandling av pensions-
administration. 
 
15.  KS 2009:70  050 
Kommunstyrelsens ordförande har den 24 mars 2009 jml delegation antagit anbud av 
Kontorsgruppen AB Luleå gällande utskrifts- och kopieringsfunktion. Avtalstid  
2009-06-01—2012-05-31. 
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16.  KS 2010:484  050 
Kommunstyrelsens ordförande har den 10 juni 2010 jml delegation antagit anbud av 
Maestro Management AB gällande konsult tillväxt och samhällsplanering. Ramavtal. 
Avtalstid 2010-06-15—2012-06-14. 
 

17.  KS 2010:397  422 
Kommunstyrelsens ordförande har den 11 juni 2010 lämnat yttrande till Regeringen, 
Miljödepartementet angående SOU 2010:17 Prissatt vatten? 
 

18.  KS 2010:478  861 
Utvecklingschefen har den 16 juli 2010 jml delegation beviljat 9 000 kr för marknad-
föring av Flottkalaset Tjautjasjaur 2010. 
 

19.  KS 2010:249  106 
Alkohol- och drogpolitisk samordnaren har den 1 juli 2010 ansökt till Länsstyrelsen 
Norrbotten om bidrag till förebyggande insatser inom alkohol-, narkotika-, tobak- och 
dopingområdet 2010. 
 

20.  KS 2010:438  149 
Utvecklingschefen har den 24 augusti 2010 jml delegation beslutat om medfinansiering 
till Mål 2-projektet ”Tillväxtmotor för Små och Medelstora Företag i Norrbotten. 
 

21.  KS 2010:42  800 
Lotteritillståndshandläggaren har den 7 september 2010 jml delegation beslutat om att 
godkänna Dundret Baskets ansökan om registrering för lotteri enligt 14 § lotterilagen. 
 

22.   KS 2010:515  141 
Utvecklingschefen har den 2 september 2010 jml delegation beslutat om medfinansie-
ring till projektet Building Sustainable Norrland. 
 
 
Kurser 
1. IT Norrbotten – informationsträff angående telefoni och bredband i Norrbotten 
Datum: 2010-09-28 
Plats: Videokonferens, Gällivare lasarett  
Pris: -  
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar att Birgitta Larsson (s) deltar på informationsträff angående 
telefoni och bredband i Norrbotten. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med  
Tommy Nyström förslag.  
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 KS/2010:53 -042 

 
§ 213 

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, Ingamaj Backman, förvaltningschef service- och teknikförvaltningen, 
Kjell Wallgren, förvaltningschef barn-, utbildning- och kulturförvaltningen, och  
Lennart Johansson, kommunchef, om respektive nämnds delårsrapport januari-augusti 
2010. Göran Sandström, ekonomichef, informerar om kommunens övergripande delårs-
rapport. 
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 KS/2010:54 -101 

 
§ 214 

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 meddelar Tommy Nyström (s) att det inte finns någon ny 
information att delge i ärendet. 
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 KS/2010:55 -101 

 
§ 215 

Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden 2010  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Beslut 
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 möte den 
6 september 2010. Vid mötet berättade Sole Event om sommargympan, vilket de anser 
har varit ett bra projekt, och polisen meddelade att de anser att krogarna i Gällivare skall 
stänga senast kl. 01:00 för att begränsa antalet brott, slagsmål osv. Vid rådets möte  
lämnade även förvaltningarna sina lägesrapporter. 
 
Wania Lindberg (s) informerar att Rådet för funktionshinderfrågors augustimöte blev 
inställt. Nästa möte är inplanerat i november.  
 
Jeanette Wäppling (v) informerar om Kommunala pensionärsrådets möte den 24  
september 2010 där bland annat information gällande läkemedel och anhörigcentrum 
delgavs. Vid sammanträdet upptogs även Gällivare finska klubbs pensionärssektions 
önskan om att få en permanent plats i det Kommunala pensionärsrådet, samt rådets  
önskan om att få fler antal sammanträdestillfällen per år. 
 
Jeanette Wäppling (v) informerar om Ungdomsrådet. De har bland annat lämnat in en 
skrivelse till kommunstyrelsen gällande behovet av kurator/samtalsstöd på Ungdoms-
mottagningen, haft en interaktiv teater i sex och samlevnad för årskurs 8 och inlett ett 
samarbete med Ungdom mot droger gällande rökning. De arbetar även med den  
kommande kulturveckan, samt uppföljning av manifestationen mot droger.  
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 KS/2010:56 -101 

 
§ 216 

Information angående "Nya Gällivare" 2010  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp informa-
tion angående ”Nya Gällivare”. 
 
Vid dagens sammanträde informerar Ulf Hansson, utvecklingschef, om processen kring 
Nya Gällivare – vision, utvecklingsplaner och programskrivning – utifrån nuläget samt 
fördjupningar. 
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 KS/2010:90 -101 

 
§ 217 

Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning - TOP bostäder AB  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat om årsplanering för kommunstyrelsens sammanträden 
2010. Årsplaneringen syftar till att följa kommunstyrelsens reglemente där kommun-
styrelsens uppdrag och ansvar finns fastställt.  
 
Vid dagens sammanträde deltar Ove Haarala, vice ordförande TOP bostäder AB, Carina 
Engman, administrationsavdelningen, Ros-Marie Waara, ekonomiavdelningen, samt 
Kenneth Apelqvist, fastighetsavdelningen. Informationen pågår mellan 10:40-11:10. 
 
Styrkort 
Inom TOP bostäder AB har en fjärdedel av styrkortets mål genomförts, hälften av målen 
är påbörjade, och en fjärdedel är ej påbörjade men planerade.  
 
Organisation/Personal 
Fyra av TOP bostäder AB:s anställda blir 67 år inom de kommande fem åren, och sju 
anställda blir 65 år inom samma tidsperiod.  
 
En fastighetsteknikerkurs har startat under hösten, och TOP bostäder AB erbjuder även 
sina anställda kompetensutveckling i form av olika utbildningar. 
 
Pågående arbeten 
TOP bostäder AB:s största kostnader ligger i de taxebundna kostnaderna, och bolaget 
arbetar av denna anledning för att minska dessa genom exempelvis energibesparings-
åtgärder i form av bland annat lågenergilampor, termostater och närvarostyrda  
belysningsarmaturer. 
 
För närvarande pågår även den sista etappen i renoveringen av bostadsområdet  
Grönsiskan. 
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Framtid/Utveckling 
TOP bostäder AB inväntar nya ägardirektiv. 
 
Anbudsförfarandet av till- och ombyggnationen av äldreboendet Enen är klart, och  
projektet beräknas vara färdigställt i mitten av augusti 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsuppföljning TOP bostäder AB 2010-09-27. 
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 KS/2010:90 -101 

 
§ 218 

Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning - Gällivare Värmeverk AB  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat om årsplanering för kommunstyrelsens sammanträden 
2010. Årsplaneringen syftar till att följa kommunstyrelsens reglemente där kommun-
styrelsens uppdrag och ansvar finns fastställt.  
 
Vid dagens sammanträde deltar Mats Eriksson, VD Gällivare Värmeverk AB. Informa-
tionen pågår mellan 11:10 och 11:45. 
 
Styrkort 
Mål är uppsatta inom ramarna för bolagets styrkort gällande medborgare, tillväxt och 
utveckling, intern effektivitet, samt medarbetare och ekonomi. 17 mål har påbörjats och 
ett har genomförts. 
 
Organisation/Personal 
Gunilla Sundquist har tillträtt som ekonomiansvarig, tre maskinister har anställts och det 
pågår för närvarande rekrytering av en drift- och underhållschef för det nya kraftvärme-
verket. Driftpersonalen har genomgått en certifierad fjärrvärmeutbildning.  
 
Pågående arbeten 
Kraftvärmeverkets färdigställande pågår enligt beräknat.  
 
Framtid/Utveckling 
Den närmsta framtiden fylls till stor del av idrifttagande av den nya kraftvärmeanlägg-
ningen där nya rutiner och personal skall inskolas. 
 
Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsuppföljning Gällivare Värmeverk AB. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  400 (444) 
 
 2010-09-27 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 KS/2010:90 -101 

 
§ 219 

Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning - Matlaget i Gällivare AB  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat om årsplanering för kommunstyrelsens sammanträden 
2010. Årsplaneringen syftar till att följa kommunstyrelsens reglemente där kommun-
styrelsens uppdrag och ansvar finns fastställt.  
 
Vid dagens sammanträde deltar Eva Bylund-Högman, ordförande Matlaget i Gällivare 
AB och Annchatrin Haglund, VD Matlaget i Gällivare AB. Informationen pågår mellan 
11:45-12:05. 
 
Styrkort 
Matlaget i Gällivare AB kom i gång sent med styrkortsarbetet, men trots detta har det 
gått bra. 48 % av målen är uppfyllda, 42 % av målen är påbörjade och 14 % av målen är 
ej påbörjade. 
 
Årets viktigaste händelser 
Bolaget har lagt ett stort fokus på miljöarbetet, inklusive ”oanvänd mat”, där onödiga 
tillsatser exkluderas. Kolonialvaruhanteringen har avvecklats och hanteras direkt via 
leverantören och mottagningsköken.  
 
Ekonomiska resultat 
Ekonomin har blivit stabilare efter det att en ny livsmedelsupphandling har skett. Ett 
sjunkande kundunderlag inom skol- och barnomsorgen har kompenserats genom att 
Sameskolan har tillkommit som ny kund, och genom att övriga kunder ligger med fasta 
orderingångar påverkas inte verksamheten nämnvärt. Prognosen för årets slut pekar på 
ett positivt resultat. 
 

Framtid/Utveckling 
Matlaget i Gällivare AB fortsätter att arbeta med att vara samhällsnyttiga, genom att 
bland annat leverera så rena och miljövänliga produkter som möjligt, samt återvinna det 
som är möjligt. I dag saknar bolaget en kostpolicy, men en variant på det – måltids-
policy – är under utredning.  
 

Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsuppföljning Matlaget i Gällivare AB.
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 KS/2010:413 299 

 
§ 220 

Förvärv av Brushanen 1 och 2  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anvisa 2 500 000 kr till projektkonto 20007 ”Brushanen 1 och 2” med ansvar 15902, 
 
att anslaget finansieras med 1 685 000 kr ur verksamhet 949 Ks anslag för engångssats-
ningar 2010, och resterande 815 000 kr ur investeringsreserven projektkonto 89901 med 
ansvar 80. 
 
Bakgrund 
Med anledning av föreslaget förvärv och iordningställande av fastigheterna Brushanen 1 
och 2 bedöms föreligga ett finansieringsbehov om maximalt 2 500 000 kronor.  
 
Av budgeten inom verksamhet 949 ”Ks anslag för engångssatsningar 2010” återstår f n, 
efter beslutade och föreslagna ändamål, 1 685 000 kronor. Investeringsreserven uppgår  
f n till 3 775 000 kronor. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär att anslaget ”Ks anslag för engångssatsningar 2010” i sin helhet är 
disponerat. Av investeringsreserven skulle med detta förslag återstå 2 960 000 kronor. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Bedöms inte medföra några konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
 
att anvisa 2 500 000 kr till projektkonto 20007 ”Brushanen 1 och 2” med ansvar 15902, 
 
att anslaget finansieras med 1 685 000 kr ur verksamhet 949 Ks anslag för engångssats-
ningar 2010, och resterande 815 000 kr ur investeringsreserven projektkonto 89901 med 
ansvar 80. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunledningskontorets skrivelse 2010-06-11. 
2. Förslag till köpeavtal (delas ut vid sammanträde). 
3. Ekonomienhetens skrivelse 2010-09-23. 
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 KS/2010:531 -253 

 
§ 221 

Försäljning av fastigheten Gällivare 12:515, Kvannevägen  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastigheten Gällivare 12:515, Kvannevägen 12, försäljs till Ola Wulf för en total  
köpeskilling av 241 532 kronor (148 900 för tomten samt 92 632 kronor för fyllnings- 
och va-arbeten). 
 
Bakgrund 
Rubr. fastighet är belägen på Apelbacka, Kvannevägen 5. I gällande detaljplan är  
fastigheten avsatt för bostadsändamål. Tomten har reserverats för barn- och utbildnings-
förvaltningens räkning. Planen på att flytta dagis från Nattavaara till tomten har dock 
inte genomförts. Vid förfrågan har barn- och utbildningsförvaltningen meddelat att de 
inte har något behov av tomten. 
 

Eftersom tomten ligger på en kallkälla har fyllnings och va-arbeten utförts av service- 
och teknikförvaltningen till en kostnad av 92 632 kronor. Dessa kostnader skall läggas 
till köpeskillingen för tomten. 
 

Ingemar Backman verksamhetschef på medicinkliniken har i skrivelse anhållit om förtur 
för Ola Wulf en av överläkarna på medicinkliniken och angett att Ola Wulf för  
medicinkliniken är en nyckelperson. I enlighet med gällande regler i tomtkön kan förtur 
beviljas om personen i fråga har en nyckelbefattning i verksamheten och är synnerligen 
viktig för företaget. Detta skall intygas av arbetsgivaren vilket alltså har skett i detta fall.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 

Förslag till beslut 
att fastigheten Gällivare 12:515, Kvannevägen 12, försäljs till Ola Wulf för en total  
köpeskilling av 241 532 kronor (148 900 för tomten samt 92 632 kronor för fyllnings- 
och va-arbeten). 
 

Beslutsunderlag 
1. Karta. 
2. Skrivelse från Ola Wulf. 
3. Skrivelse från Ingemar Backman. 
4. Underlag för fyllnings- och va-arbeten. 
5. Skrivelse 2010-09-13. 
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 KS/2010:66 -003 

 
§ 222 

Lån av maskiner, verktyg m m, service- och teknikförvaltningen  

 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att kommunstyrelsens beslut 1993-02-05 § 35 upphör att gälla. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har 1993 02 05, § 35 beslutat att anställda inom dåvarande tekniska 
kontoret ska kunna låna verktyg, mindre arbetsredskap, småmaskiner enligt fastställda 
skrivna rutiner. I beslutet sägs vidare att fordon med undantag av släpvagn ska normalt 
inte lånas ut, utom i undantagsfall i samband med exempelvis flyttning. Vidare skulle 
dessa nya rutiner utvärderas inom ett år efter beslutet. 
 
Idag känns detta beslut inaktuellt och obefogat. Vid några få tillfällen senaste åren har 
frågan varit aktuell, framför allt vad avser lån av fordon. Många av de verktyg som 
finns i kommunen har blivit prisvärda och privatpersoner har själva inhandlat och där-
med fått tillgång till dessa. Verksamheten medför både administration och kontroll, som 
kräver tid och engagemang av arbetsledare.  
 
Service- och teknikförvaltningen föreslår därför att detta beslut upphävs och att ingen 
utlåning av kommunens verktyg, maskiner eller fordon ska förekomma.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att kommunstyrelsens beslut 1993-02-05 § 35 upphör att gälla. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2010-01-15. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-01-26 § 8. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-29 § 59. 
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 KS/2010:470 -219 

 
§ 223 

Ny strandskyddslag  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till miljö- och byggkontoret att ta fram LIS-områden som ett tematiskt tillägg 
till gällande översiktsplan, 
 
att anvisa 300 000 kronor ur avsatta medel till planarbete, konto 2284 med ansvar 80, 
till ansvar 15901 under verksamhet 211 ”Plankontor” och aktivitet 929 ”LIS-områden”. 
 
Bakgrund 
Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra en överexploatering av stränderna 
och bevara allmänhetens tillgång till stränder och vatten för friluftsliv. Det utvidgades 
1994 till att också skydda stränderna på grund av deras stora betydelse för den biolog-
iska mångfalden. 
 
Strandskyddsbestämmelserna gäller lika i hela landet, oavsett hur tät- eller glesbebyggt 
området är, hur gott det är om sjöar och vattendrag eller vilka naturtyper, biotoper eller 
arter som finns i området. Skyddszonen omfattar både land och vatten, inklusive under-
vattensmiljön. Den utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter i båda 
riktningarna. Länsstyrelsen kan utvidga zonen upp till 300 meter, om det behövs för att 
tillgodose strandskyddets syfte.  
 
Strandskyddet är reglerat i lag, och bestämmelserna ser likadana ut i hela landet. Riks-
dagen har beslutat om förändringar i lagstiftningen för strandskyddet som trädde i kraft 
1 juli 2009. 
 
Den nya lagstiftningen medfört ett differentierat strandskydd, där skyddet stärks i om-
råden med starkt exploateringstryck, genom tydligare och stärkta regler och en mer  
restriktiv tillämpning. Möjligheten till dispenser styrs via ett antal särskilda skäl som 
måste vara uppfyllda för att kunna ge dispens eller upphäva strandskyddet. I praktiken 
har detta medfört att det är mycket svårt att få dispens för att bygga i strandnära lägen. 
 
Den nya lagstiftningen ger kommunerna möjlighet att peka ut områden för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen (LIS-områden) där det ska vara lättare att få dispens. 
Fr.o.m. 1 juli 2009 kan kommunerna i sin översiktsplanering ange sådana områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljö-
balken  
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Syftet med att redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är att  
stimulera den lokala och regionala utvecklingen i områden som har god tillgång till fria 
strandområden och där en viss byggnation kan ske utan att strandskyddets syften åsido-
sätts. Behovet av att stimulera sådan utveckling finns främst i landsbygdsområden som 
inte är belägna i närheten av stora tätorter. 
 
Med åtgärder som främjar landsbygdsutvecklingen avses bl.a. sådana åtgärder som 
långsiktigt kan antas ge positiva sysselsättningseffekter och som kan bidra till att upp-
rätthålla serviceunderlaget i landsbygden. 
 
Man behöver även uppskatta vilka långsiktiga effekter som de föreslagna lättnaderna 
kan ha på strandskyddets syften. Det ska fortfarande långsiktigt finnas god allemans-
rättslig tillgång till strandområden och bevaras goda livsvillkor för djur- och växtlivet på 
land och i vatten. Områdena bör sammantaget inte omfatta mer än en begränsad del av 
de strandområden inom en kommun som omfattas av strandskydd. 
 
Länsstyrelsen kommer att ha en viktig roll vid bedömningen genom att ge råd och stöd 
till kommunerna men också genom att granska om kommunernas förslag stämmer över-
ens med kriterierna för områden där lättnaderna i strandskyddet får tillämpas. 
 
Miljö- och byggkontoret har fått i uppdrag att ta fram LIS-områden (Landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen) som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen genom att: 

inventera hur strandskyddet ser ut i kommunen 

påbörja diskussion med övriga kommuner i länet/nätverk om ev. frågeställningar – 
gemensamma förhållningssätt 

föra diskussioner och samråd med länsstyrelsen 

bilda projektgrupp (företrädare från flera förvaltningar samt landsbygdsgrupper) 

genomföra allmänna samrådsmöten 

m.m. 

Miljö- och byggkontoret har beräknat kostnaderna för framtagande av LIS-områden till 
250 000 kronor. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  406 (444) 
 
 2010-09-27 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uppdra till miljö- och byggkontoret att ta fram LIS-områden som ett tematiskt tillägg 
till gällande översiktsplan, 
 
att anvisa 300 000 kronor ur avsatta medel till planarbete, konto 2284 med ansvar 80, 
till ansvar 15901 under verksamhet 211 ”Plankontor” och aktivitet 929 ”LIS-områden”. 
 
Beslutsunderlag 
1. Miljö- och byggkontorets skrivelse 2010-08-12. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-08-30 § 182. 
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 KS/2010:396 -280 

 
§ 224 

Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet  

 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att service- och tekniknämndes förslag till hantering av revisorernas synpunkter även får 
utgöra kommunstyrelsens svar till revisorerna. 
 
Bakgrund 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen har Kom-
rev/Pricewaterhouse Coopers genomfört en granskning av frågan om kommunen be-
driver förändringar i fastighetsbeståndet på ett ändamålsenligt sätt samt om den interna 
kontrollen av förändringarna i fastighetsbeståndet är tillräckliga.  
 
Följande revisionsfrågor har varit styrande för granskningen: 

Bedriver kommunstyrelsen och ev. andra berörda nämnder förändringar i fastig-
hetsbeståndet på ett ändamålsenligt sätt? 

 
Utövar kommunstyrelsen och ev. andra nämnder tillräcklig intern kontroll av det-
ta? 

 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsent-
ligt bedriver förändringar i fastighetsbeståndet på ett ändamålsenligt sätt och att den 
interna kontrollen av förändringarna i fastighetsbeståndet i allt väsentligt är tillräcklig. 
 
Revisorerna bedömer att bristen på avtal för förvaltningsuppdraget med det kommunala 
bostadsbolaget TOP bostäder AB inte är tillfredsställande. Mot bakgrund av gransk-
ningen föreslår revisorerna följande: 

- att kommunstyrelsen och service- och tekniknämnden bör i högre grad utveckla   
   rutiner för samverkan med andra fastighetsägare i kommunen angående 
   kommunens roll och agerande som stor fastighetsägare 

 
- att Gällivare kommun och TOP bostäder AB tillser att snarast upprätta ett  
   samarbetsavtal för förvaltningsuppdraget och att TOP bostäder förvaltar      
   kommunens fastighetsbestånd i enlighet med det avtalet 

 
- att service- och tekniknämnden tillser att försäljningar av kommunens fastigheter  
   via mäklare arkiveras i kommunen med avseende på annonser, inkomna anbud   
   osv. 
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Service och teknikförvaltningen har diskuterat de förslag och synpunkter som fram-
kommer i rapporten och föreslår följande hantering av synpunkterna. Frågan om  
samverkan och dialog med andra fastighetsägare i kommunen ska aktualiseras av  
service och teknikförvaltningen i lokalstyrgruppen under hösten. Avtalet med TOP  
bostäder AB är under slutförande och presenteras under hösten. Arkiveringsrutiner ska 
införas enligt revisorernas förslag. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ärendet också i kommunstyrelsen hanteras enligt service- och teknikförvaltningens 
förslag.  
 
Beslutsunderlag 
1. Revisorernas slutdokument ”Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet”. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-09-02 § 151. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar att service- och tekniknämndes förslag till hantering av  
revisorernas synpunkter även får utgöra kommunstyrelsens svar till revisorerna. 
 
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/2010:241 -289 

 
§ 225 

Matsal Välkomma  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förlänga nuvarande hyresavtal med Nordan för kommande två år, till en kostnad på 
2 512 084 kronor per år före uppräkning med index enligt avtal, 
 
att Komvux flyttar från nuvarande lokaler i Bäckskolan till lediga lokaler i  
Välkommaskolan höstterminen 2011,  
 
att de lokaler som därmed blir lediga i Bäckskolan upplåts till barn-, utbildning- och 
kulturförvaltningen med syftet att omfördela klasser så att nuvarande belastning på 
Tallbackaskolan minskar, 
 
att nytt ärende angående investeringsbehov i Bäckskolan, Tallbackaskolan och  
eventuellt Välkommaskolan presenteras vid senare sammanträde, 
 
att barn-, utbildning- och kulturförvaltningen ges i uppdrag att snarast titta på en var-
aktig lösning för Tallbackaskolan. 
 
Jäv 
Lars Alriksson (m) anför jäv och deltar inte vid beslut i ärendet. 
 
Bakgrund 
Hyreskontrakt tecknat med Nordan i Malmberget har diskuterats utifrån möjligheterna 
att effektivisera nyttjandet av kommunens egna lokalytor. Ambitionen har varit att flytta 
samman olika verksamheter i kommunala lokaler och därmed kunna säga upp hyres-
avtal med Nordan och flytta därifrån senast 1 juli 2011. Hyresavtalet berör olika verk-
samheter, barn-, utbildning- och kulturförvaltningen hyr matsal och lokaler för musik 
LKF hyr lokaler för Kunskapsgruvan. Barn, Utbildnings och Kulturförvaltningen  
betalar 1 801 996 kronor i hyra per år och LKF 710 088 kronor.  
 
Såväl Lokalstyrgruppen som kommunstyrelsen har tidigare diskuterat frågan och är väl 
insatta i de alternativ som presenterats i ärendet. Under sommaren har nya uppgifter om 
gruvfyndigheter kommit, som medför att de förslag till förändringar som tidigare disku-
terats måste omvärderas. Vid träff med ägarrepresentant för Nordan har hyresvillkor och 
kostnader diskuterats. Ägarna är intresserade av att kommunen förlänger nuvarande 
avtal med ett helst flera år och lokalerna hyrs ut till samma hyresnivå som idag med den 
indexuppräkning som regleras i nuvarande avtal.  
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Service och teknikförvaltningen har mot den bakgrunden presenterat samtliga förslag 
som tidigare diskuterats och dessutom nytt förslag till lösning av lokalfrågan utifrån de 
nya förutsättningarna som gäller, vid Lokalstyrgruppens sammanträde 2010 08 17.  
Nedan är det förslag som gruppen förordar.  
 
Hyresavtalet med Nordan förlängs med i första hand två år vilket innebär att frågan om 
matsal, Kunskapsgruvans lokaler och den musiklokal som barn-, utbildning- och kultur-
förvaltningen hyr därmed är ordnade för de två kommande åren. Vidare föreslås att 
Komvux flyttar från nuvarande lokaler i Bäckskolan, till outnyttjade lokaler i  
Välkommaskolan. De lokaler som Komvux lämnar i Bäckskolan ska upplåtas till barn-, 
utbildning- och kulturförvaltningen så att belastningen på Tallbackaskolan minskar och 
begärd ombyggnad därmed kan avstyrkas. Förslaget medför sammantaget att visst  
behov av åtgärder i Bäckskolan och Tallbackaskolan finns, kostnaderna för dessa har 
tidigare uppgivits till 500 000 kronor. Frågan om behov av investeringsbehov i  
Välkommaskolan utifrån att Komvux skulle lokaliseras där, har inte diskuterats tidigare. 
Det kan därför finnas behov att återkomma i den delen. 
 
Med hänsyn till skolans behov och planering, är det viktigt att poängtera att ett beslut 
enligt Lokalstyrgruppens förslag innebär att Komvux bör förbereda sin flyttning i tid så 
att de har lämnat Bäckskolan vid nyåret 2010/2011. Skolans planering bygger på att de 
lokalerna ska nyttjas from höstterminen 2011.   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-08-30 § 184 att lämna ärendet öppet 
till kommunstyrelsens sammanträde 27 september 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget medför ingen förändring av nuvarande driftkostnader, dock måste budgeterade 
lokalkostnader omfördelas mellan olika enheter. Den investering som är aktuell är cirka 
500 000 kronor och dessa finns i nuläget inte budgeterade. Eftersom åtgärderna ska ut-
föras tidigast 2011 under vårterminen finns dock tid att hantera ett investeringsäskande. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Åtgärderna kommer att påverka barn och unga och då framför allt de förändringar som 
blir nödvändiga i syfte att avlasta Tallbackaskolan. Om tidsplaneringen följs får dock 
barn-, utbildning- och kulturförvaltningen god tid att informera och processa frågan med 
berörda. Ur kvalitetssynpunkt är naturligtvis en avlastning av ”trycket på” Tallbacka-
skolan positivt för berörda. 
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Förslag till beslut 
Service och teknikförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Lokalstyrgruppens förslag 
 

att förlänga nuvarande hyresavtal med Nordan för kommande två år, till en kostnad på 
2 512 084 kronor per år före uppräkning med index enligt avtal, 
 

att Komvux flyttar från nuvarande lokaler i Bäckskolan till lediga lokaler i  
Välkommaskolan senast 2010-12-31, 
 

att de lokaler som därmed blir lediga i Bäckskolan upplåts till barn-, utbildning- och 
kulturförvaltningen med syftet att omfördela klasser så att nuvarande belastning på 
Tallbackaskolan minskar, 
 

att nytt ärende angående investeringsbehov i Bäckskolan, Tallbackaskolan och  
eventuellt Välkommaskolan presenteras vid senare sammanträde. 
 

Beslutsunderlag 
1. Lokalstyrgruppens protokoll 2010-08-17 § 13. 
2. Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2010-08-19. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-08-30 § 184. 
 

Yrkande 
Jeanette Wäppling (v) yrkar i enlighet med Birgitta Larsson (s) och Margareta  
Henricsson (ns) 
 

att förlänga nuvarande hyresavtal med Nordan för kommande två år, till en kostnad på 
2 512 084 kronor per år före uppräkning med index enligt avtal, 
 
att Komvux flyttar från nuvarande lokaler i Bäckskolan till lediga lokaler i  
Välkommaskolan höstterminen 2011,  
 
att de lokaler som därmed blir lediga i Bäckskolan upplåts till barn-, utbildning- och 
kulturförvaltningen med syftet att omfördela klasser så att nuvarande belastning på 
Tallbackaskolan minskar, 
 
att nytt ärende angående investeringsbehov i Bäckskolan, Tallbackaskolan och  
eventuellt Välkommaskolan presenteras vid senare sammanträde, 
 
att barn-, utbildning- och kulturförvaltningen ges i uppdrag att snarast titta på en var-
aktig lösning för Tallbackaskolan. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
Jeanette Wäpplings m.fl. förslag.  
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 KS/2010:149 -292 

 
§ 226 

Byggnadsföreningen Folkets Hus u.p.a i Nilivaara  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Gällivare kommun inte har för avsikt att överta ansvaret för Nilivaara Folkets Hus. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har erhållit en skrivelse från Folkets Husföreningen i Nilivaara med 
följande lydelse: 
 

Styrelsen för Folkets Hus u.p.a i Nilivaara samt samtliga invalda suppleanter valde, i 
samband med senaste föreningsstämman, att avsluta sina styrelseuppdrag vilket också 
anmälts till Bolagsverket med tillhörande registrering hos myndigheten. Bakgrunden till 
beslutet är den förändrade beräkningsgrunden för uppdragsersättningen. Styrelsen har, 
efter utvärdering, bedömt förutsättningarna vara så markant försämrade att det inte  
längre finns några realistiska möjligheter för fortsatt verksamhet. Bolagsverket har  
också informerat om att ny styrelse måste finnas registrerad senast den 5 juli 2010 och i 
annat fall kommer föreningen att försättas i likvidation. 
 

Lämpligt kan väl vara att Gällivare Kommun övertar ansvaret för byggnaden förutsatt 
att ingen annan intressent anmäler intresse. Vi kommer att informera allmänheten i  
Nilivaara med omkringliggande byar om vårt beslut och bakgrunden till detta. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett övertagande av fastigheten Nilivaara Folkets Hus kommer att medföra drifts-
konsekvenser. Driftskostnaderna ligger enligt föreningens årsredovisningar på ca 40 000 
kr per år. Till detta kommer outredda behov av löpande underhåll och upprustningar. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ett övertagande av fastigheten och därmed ökade driftskostnader kan medföra negativa 
effekter för barn och ungdomar. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att Gällivare kommun inte har för avsikt att överta ansvaret för Nilivaara Folkets Hus. 
 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Nilivaara Folkets Hus 2010-05-31. 
2. Verksamhetsberättelse Nilivaara Folkets Hus 2008 
3. Utvecklingsenhetens tjänsteskrivelse och utredning 2010-06-15. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-08-30 § 185. 
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 KS/2010:440 -106 

 
§ 227 

Landsbygdslagad mat - ett av många steg för att stärka landsbygdens möjlighet till 
utveckling  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att inhämta yttrande och synpunkter i ärendet 
från berörda parter. 
 
Bakgrund 
Landsbygdsrådet har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen där de föreslår 
att kommunen undersöker möjligheterna för landsbygden att ta över matlagningen från 
storköket i tätorten. Landsbygdsrådet vill att kommunen undersöker denna möjlighet 
och att utredningen startas i år och är slutförd under 2011. 
 

Gällivare kommun har idag ett avtal med Matlaget AB som producerar och levererar 
kyld mat till skolor, förskolor, äldreomsorg inom tätorten och till byar på landsbygden 
samt NLL (Gällivare lasarett). Det nuvarande avtalet mellan Gällivare kommun och 
Matlaget AB sträcker sig för närvarande fram till 31 december 2011. 
 

Att genomföra en undersökning av alternativ matlagning i brukarnas närmiljö kan med-
föra en omstrukturering av matproduktionen i Gällivare kommun, vilket är ett stort  
arbete och skulle troligtvis medföra ökade kostnader. Senast en större omstrukturering 
av matproduktionen utreddes var vid övergången till cook and chill år 2001, vilket  
resulterade i en utredningskostade på omkring 250 000 kronor.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
I dagsläget förekommer det inga ekonomiska konsekvenser i och med att en utredning 
inte är aktuell. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

att uppdra till kommunledningskontoret att inhämta yttrande och synpunkter i ärendet 
från berörda parter. 
 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse Landsbygdsrådet 2010-06-10. 
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-06-23. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-08-30 § 188. 
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 KS/2010:173 -805 

 
§ 228 

Ansökan om föreningsbidrag  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bifalla ansökan om 36 000 kr för år 2010 samt 36 000 kr för år 2011 för Handikapp-
föreningarnas Samarbetsorgan, HSO,  
 
att summan betalas från konto ”Till kommunstyrelsens förfogande”, ansvar 15701, 
verksamhet 312, 
 
att bidraget till Handikappföreningarnas Samarbetsorgan, HSO, inarbetas i kommun-
styrelsens budget från och med budget 2012. 
 
Bakgrund 
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan, HSO, i Gällivare ansöker om att få verksam-
hets-/grundbidrag för sin verksamhet. HSO är paraplyorganisation för 12 handikapp-
föreningar i Gällivare och har samordningsansvaret i handikapplokalerna i Guldet.  
Styrelsen består av representanter från de olika föreningarna vilkas medlemsantal upp-
går till ca 1 400 stycken. Styrelsen arbetar ideellt utan arvode. Enda fasta inkomst är 
föreningarnas årliga bidrag om 1 300 kr/förening/år. För att klara av föreningarnas upp-
gifter har HSO en anställd. De bidrag som HSO får, från arbetsförmedlingen och  
kommunen, ger ett minus om 2 570 kr/mån. Detta minus beror på att bidraget förening-
en får för den kanslist HSO har anställt inte täcker upp kostnaden. För att trygga HSO:s 
verksamhet ansöker HSO i Gällivare om ett årligt anslag om 36 000 kr. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-05-31 § 103 att ärendet återremitteras 
för komplettering av fördelningsmodell, samt konto och ansvar. 
 
Bidrag fördelas enligt följande: 
Alla föreningar får ett grundbidrag, 6 000 kr samt ett aktivitetsbidrag som fördelas olika 
beroende på vilken förening man tillhör. Detta är en fördelning som föreningarna varit 
eniga om. 
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Föreningar  Kr per medlem Totalt 2010 
Diabetes  40 kr  14 650 kr 
Reumatikerna 40 kr  10 000 kr 
Hörsel  40 kr  16 040 kr 
 
Psoriasis  40 kr  13 000 kr 
Astma/allergi 40 kr  13 000 kr 
Hjärt- och lung 40 kr  13 000 kr 
 
Demens  80 kr  15 760 kr 
Afasi  80 kr    6 880 kr 
Norrstjärnan (fd RBU)     150 kr  13 000 kr 
  
DHR                      150 kr  13 000 kr 
FUB                     150 kr  19 000 kr 
SRF                     150 kr    8 100 kr 
 
NHR                     150 kr  15 750 kr 
Totalt                        171 180 kr 
 
Konto verksamhet 15501 ansvar 595 
 
Detta är de medel handikappföreningar får från kommunen. Kommunens förenings-
bidrag handläggs av flera förvaltningar, handikappföreningar av nämnd- och utredning, 
sociala föreningar av socialförvaltningen, och fritidsföreningar av service- och teknik-
förvaltningen. Detta för att föreningarna inte ska kunna söka bidrag från alla förvalt-
ningarna. 
 
Budget för handikapp år 2010  
Totalt 366 000 kr varav 171 180 kr är föreningsbidrag och 196 000 kr är hyreskostnad, 
vilket innebär att budgeten är överskriden med 1 180 kr. 
 
Hyreskostnaden för år 2010 är 201 952 kr, detta beroende på indexhöjningen. 
 
Ekonomiska konsekvenser  
För 2010 minskades budgeten för handikappfrågor från 450 000 kr till 366 000 kr. 
Budgeten är idag övertrasserad med 6 883 kr. Budgeten för lokalhyran HSO är enligt 
budget 2010, 196 000 kr. Då indexhöjning sket under de sista åren är den totala hyran 
idag 201 952 kr, vilken innebär att det saknas 5 952 kr i budget. Att bevilja HSO 36 000 
kr innebär att budgeten övertrasseras med 42 883 kr. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ungdomsrådet har inte utgjort remissinstans i ärendet. Inget reellt barn- och ungdoms-
inflytande kan därför sägas ha förekommit.  Av föreningarnas c:a 1 400 medlemmar är 
barn och ungdomar 13,8 %. Förslaget till beslut bedöms inte medföra några negativa 
konsekvenser för barn och ungdomar. I förlängningen kan det medföra att HSO måste ta 
in medel från föreningarna, vilket i sin tur innebär att föreningarna kan komma att ha 
mindre aktiviteter för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att bifalla ansökan om 36 000 kr för år 2010 samt 36 000 kr för år 2011 för Handikapp-
föreningarnas Samarbetsorgan, HSO,  
 
att summan betalas från konto ”Till kommunstyrelsens förfogande”, ansvar 15701, 
verksamhet 312, 
 
att bidraget till Handikappföreningarnas Samarbetsorgan, HSO, inarbetas i kommu-
styrelsens budget från och med budget 2012. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan hyresbidrag från HSO 2010-03-02. 
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-05-10. 
3. Rådet för funktionshinderfrågors protokoll 2010-05-19 § 10. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-31 § 103. 
5. Nämnd- och utredningsenhetens komplettering 2010-06-18. 
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-08-30 § 189.  
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 KS/2010:524 -805 

 
§ 229 

Ansökan om extra driftbidrag 2010, Malmbergets ishallskommitté  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tillstyrka Malmbergets Ishallskommittés ansökan om extra driftbidrag med 450 000 
kr,  
 
att anvisa 450 000 kronor till ansvar 1211, verksamhet 304 ”Särskilda bidrag”, aktivitet 
508 ”Driftbidrag” och objekt 11031 ”Ishallskommittén” i 2010 års budget, 
 
att anslaget anvisas ur budgeten inom verksamhet 949 ”Ks anslag för engångssatsningar 
2010” där det för närvarande finns 2 135 000 kr kvar att disponera. 
 
Bakgrund 
Malmbergets ishallskommitté har inkommit med ansökan om extra driftbidrag för verk-
samhetsåret 2010 med 450 000 kronor. Tidigare år har service- och tekniknämnden  
erhållit extra anslag i budget för detta ändamål men 2010 har inget anslag gjorts till  
ramen. 
 
Service- och teknikförvaltningen har tidigare tagit del av ishallskommitténs redovisning 
av ekonomin och kunnat konstatera att nuvarande driftbidrag inte täcker de kostnader 
för drift av anläggningen som föreningen har. Arbete, i syfte att minska olika drift-
kostnader har genomförts vilket varit positivt och till vissa delar också hejdat kostnads-
utvecklingen. De kostnader som är mest betungande är el- och lönekostnaderna. De  
intäkter och de bidrag som förväntas inkomma under resten av detta verksamhetsår gör 
det inte möjligt att utan extra driftbidrag driva anläggningen vidare.  
 
Arbetet med att planera och projektera en ny ishall har startat och ett förslag kan komma 
att presenteras under slutet av detta år. Skulle ishallen i Malmberget tvingas lägga ned 
sin hall och verksamhet kommer kommunen att stå utan ishall under en tid på minst tre 
– fyra år.  
 
I service- och tekniknämndens budgetramar för verksamhetsåret 2010, finns inte ut-
rymme att finansiera det nu sökta extra bidraget. Tillgång till ishall är viktigt i en  
kommun, både för barn och unga men också ur ett folkhälsoperspektiv. Ansökan bör 
därför överlämnas till kommunstyrelsen som har en ekonomisk pott för oförutsedda 
objekt och händelser. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Eftersom service- och tekniknämnden inte har utrymme inom sina ekonomiska ramar att 
medge ett positivt beslut i ärendet blir det inga direkta konsekvenser på nämndens ram. 
Frågan är viktig och ett positivt beslut i den senare hanteringen av ärendet kan medföra 
att den gemensamma ekonomiska ramen i Gällivare kommun påverkas.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Tillgången till ishall är viktig för barn och unga och då kanske framför allt pojkar. En 
öppen ishall ger också barn och unga fler möjligheter till aktiviteter av olika slag.  
 
Förslag till beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att tillstyrka Malmbergets Ishallskommittés ansökan om extra driftbidrag med 450 000 
kr,  
 
att anvisa 450 000 kronor till ansvar 1211, verksamhet 304 ”Särskilda bidrag”, aktivitet 
508 ”Driftbidrag” och objekt 11031 ”Ishallskommittén” i 2010 års budget, 
 
att anslaget anvisas ur budgeten inom verksamhet 949 ”Ks anslag för engångssatsningar 
2010” där det för närvarande finns 2 135 000 kr kvar att disponera. 
 
Beslutsunderlag 
1. Malmberget ishallskommittés ansökan om driftsbidrag. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2010-09-02 § 155. 
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 KS/2009:468 -011 

 
§ 230 

Finansiering av EU Mål 2-projektet Nya Gällivare  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som medfinansiering 2010 för projekt Nya Gällivare anvisa till verksamhet 22105, 
objekt 90008, med ansvar 15401:  
1.000.000 kr från Näringslivssatsningar verksamhet 2201, objekt 90004 med ansvar 
15401, 1.735.173 kr från Avsättningskonto för samhällsplanering, slag 2284 med ansvar 
80 samt 412.601 kr från Kommunledning, Verksamhet 859 med ansvar 15101, 
 
att som medfinansiering 2011 för projekt Nya Gällivare anvisa till verksamhet 22105, 
objekt 90008, med ansvar 15401:  
1.000.000 kr från Näringslivssatsningar verksamhet 2201, objekt 90004 med ansvar 
15401, 1.636.806 kr från Avsättningskonto för samhällsplanering, slag 2284 med ansvar 
80 samt 397.683 kr från Kommunledning verksamhet 859 med ansvar 15101, samt 
 
att som medfinansiering 2012 för projekt Nya Gällivare anvisa till verksamhet 22105, 
objekt 90008, med ansvar 15401:  
1.000.000 kr från Näringslivssatsningar verksamhet 2201, objekt 90004 med ansvar 
15401, 1.000.794 kr från Avsättningskonto för samhällsplanering, slag 2284 med ansvar 
80 samt 244.627 kr från Kommunledning verksamhet 859 med ansvar 15101. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat om medfinansiering av EU Mål 2-projektet Nya  
Gällivare vid sammanträde 2009-09-21, § 222. Beslutet omfattade medfinansiering för 
hela projektperioden 2009-2012, men finansiering av insatsen beslutades endast för 
2009 med 824.262 kr. För åren 2010-2012 återstår alltså att besluta om medelsanvisning 
för den beslutade medfinansieringen. 
 
Medfinansieringen uppgår till  
 
År  Kontant  Eget arbete   Summa 
2010 3.185.173  412.601  3.597.774 
2011 3.086.806  397.683  3.484.489 
2012              2.000.794                       244.627  2.245.421 
 
Den sammanlagda medfinansieringen för hela projektperioden uppgår då till 10.151.947 
kr. 
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I den kontanta medfinansieringen ingår 1.000.000 kr per år ur verksamhet 2201  
Näringslivssatsningar. För 2010 och 2011 ingår 900.000 kr som offentlig med-
finansieringen som avser stöd från delegationen för Hållbara Städer. Detta belopp har 
avräknats från den kommunala medfinansieringen. 
 
Finansieringen av det egna arbetet sker genom omfördelning av budget för utvecklings-
chefen. 
 
Förslaget till finansiering är utarbetat i samråd med ekonomienheten. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Medfinansieringen belastar i huvudsak de medel som avsatts för samhällsplanering samt 
eget arbete inom Utvecklingsenheten. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Projektet bedöms ha stor betydelse för barn och ungdomar eftersom det dels ingår  
aktiviteter riktade till dessa grupper och dels berör den framtida samhällsplaneringen. 
 
Förslag till beslut 
Utvecklingsenheten föreslår 
 
att som medfinansiering 2010 för projekt Nya Gällivare anvisa till verksamhet 22105, 
objekt 90008, med ansvar 15401:  
1.000.000 kr från Näringslivssatsningar verksamhet 2201, objekt 90004 med ansvar 
15401, 1.735.173 kr från Avsättningskonto för samhällsplanering, slag 2284 med ansvar 
80 samt 412.601 kr från Kommunledning, Verksamhet 859 med ansvar 15101, 
 
att som medfinansiering 2011 för projekt Nya Gällivare anvisa till verksamhet 22105, 
objekt 90008, med ansvar 15401:  
1.000.000 kr från Näringslivssatsningar verksamhet 2201, objekt 90004 med ansvar 
15401, 1.636.806 kr från Avsättningskonto för samhällsplanering, slag 2284 med ansvar 
80 samt 397.683 kr från Kommunledning verksamhet 859 med ansvar 15101, samt 
 
att som medfinansiering 2012 för projekt Nya Gällivare anvisa till verksamhet 22105, 
objekt 90008, med ansvar 15401:  
1.000.000 kr från Näringslivssatsningar verksamhet 2201, objekt 90004 med ansvar 
15401, 1.000.794 kr från Avsättningskonto för samhällsplanering, slag 2284 med ansvar 
80 samt 244.627 kr från Kommunledning verksamhet 859 med ansvar 15101. 
 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-21 § 222. 
2. Kostnads- och finansieringsbudget ur beviljad projektansökan för Nya Gällivare. 
3. Utvecklingsenhetens skrivelse 2010-04-19. 
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 KS/2010:297 -739 

 
§ 231 

Hemställan om kommunal "äldrekonsult"  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att utreda om förutsättningar och behov finns av 
tjänsten äldrekonsulent samt att KPR är remissinstans i ärendet. 
 
Bakgrund 
Gällivare PRO har inkommit med en hemställan om att Gällivare kommun inrättar en 
tjänst för ”äldrekonsult”. Gällivare PRO vill göra kommunstyrelsen uppmärksam på 
ökad oro och otrygghet hos kommunens äldre och skriver att en ”äldrekonsult” skulle 
kunna bistå äldre med råd och kontakter i olika avseenden.  
 
Idag finns ingen äldrekonsult, eller motsvarande funktion, inom Gällivare kommun. Vid 
en överblick över Sveriges kommuner finns det i flera kommuner en form av äldre-
konsult, för det mesta kallad äldreombudsman. Deras arbetsuppgifter består bl.a. att 
hjälpa äldre att nå rätt personer, föra fram synpunkter, åsikter och idéer. Huvudsakligen 
består arbetet i att stärka den enskildes inflytande över, och delaktighet i, sin vård och 
omsorg.  
 
Gällivare PRO anför i sin skrivelse att äldrekonsulten inte ska vara bunden till en nämnd 
eller styrelse eftersom att det kan leda till ett ansträngt förtroende mellan konsulten och 
den som söker dess tjänster. Det finns ingen möjlighet att inte underställa en 
tjänst/anställning nämnd/styrelse eftersom att personalansvaret ägs av berörd 
nämnd/styrelse. I denna fråga får förutsättas att äldrekonsultens tillhörighet skulle vara 
kommunstyrelsens verksamhetsområde för att i mesta möjliga mån vara ”opartisk”  
enligt Gällivare PRO:s önskemål samt att Gällivare PRO riktat sin skivelse till  
kommunstyrelsen. I dagsläget finns inget utrymme inom kommunstyrelsens ram att 
inrätta tjänst för äldrekonsult men möjlighet finns till senare år att se över behovet och 
budgetera medel om sådant beslut fattas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En heltidsanställd med medellön om 25 000 kr plus PO (39,08 %) innebär en ökad  
kostnad på 34 770 kr per månad (417 240 kr/år).  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att utreda om förutsättningar och behov finns av 
tjänsten äldrekonsulent samt att KPR är remissinstans i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Gällivare PRO. 
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-06-02. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-08-30 § 190. 
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 KS/2010:293 -106 

 
§ 232 

Skrivelse angående Folkhälsorådets sammansättning  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att den politiska representationen i Folkhälsorådet fr.o.m. mandatperioden 2011-2014 
ska bestå av ordförande eller vice ordförande från kommunstyrelsen, barn-, utbildning- 
och kulturnämnden, service- och tekniknämnden och socialnämnden, samt en ledamot 
från oppositionen.  
 
att kommunstyrelsen inleder en dialog med landstinget avseende landstingspolitisk  
representation i Gällivares folkhälsoråd,  
 
att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram en uppdragsbeskrivning för  
Folkhälsorådet. 
 
Bakgrund 
Birgitta Larsson (s), vice ordförande i kommunstyrelsen, har den 3 maj 2010 inlämnat 
en skrivelse till kommunstyrelsen angående folkhälsorådets sammansättning. 
 
I skrivelsen föreslås att en utredning ska tillsättas för att till mandatperioden 2011-2014 
kunna införa en bredare politisk representation i folkhälsorådet. Representationen bör 
enligt skrivelsen bestå av ordföranden eller vice ordföranden från kommunstyrelsen, 
barn-, utbildning- och kulturnämnden, service- och tekniknämnden, och socialnämnden. 
Därutöver föreslås politisk representation från landstinget ingå, samt kommunchef och 
kommunens folkhälsosamordnare. 
 
Nämnd- och utredningsenheten utredde folkhälsorådets organisation år 2008 (se ärende 
Ks/2007:472). I utredningen föreslogs att samtliga nämnder ska ha representation i 
folkhälsorådet. Utredningen remitterades till nämnder, partier och hälsorådet.  
Socialnämnden och barn-, utbildning- och kulturnämnden var positiva till förslaget. 
Hälsorådet menade att antalet ledamöter i så fall blir för stort och utredaren ändrade sitt 
förslag.  
 
Baserat på utredningen beslutade kommunstyrelsen den 14 april 2008 att folkhälsorådet 
endast ska ha politisk representation i form av kommunstyrelsens vice ordförande samt 
att kommunstyrelsen ska inleda en dialog med landstinget angående landstingspolitisk 
representation (protokoll från Ks den 14 april 2008). 
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Nämnd- och utredningsenheten bedömer att det inte behöver genomföras någon ny  
utredning av folkhälsorådets organisering när det gäller representationsfrågan. Istället 
kan tidigare utredning användas i tillämpliga delar. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Deltagande politiska representanter i folkhälsorådet från de kommunala nämnderna får 
ersättning enligt kommunens arvodesreglemente. De representanter som inte är heltids-
arvoderade medför ökade kostnader i form av arvoden. Tjänstemännens deltagande  
ingår i ordinarie arbetstid. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser för kommunens barn och ung-
domar. Barn och ungdomar har inte tillfrågats i handläggningen av ärendet och inget 
medinflytande i ärendet bedöms finnas. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att den politiska representationen i Folkhälsorådet fr.o.m. mandatperioden 2011-2014 
ska bestå av ordförande eller vice ordförande från kommunstyrelsen, barn-, utbildning- 
och kulturnämnden, service- och tekniknämnden, och socialnämnden, 
 
att kommunstyrelsen inleder en dialog med landstinget avseende landstingspolitisk  
representation i Gällivares folkhälsoråd,  
 
att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram en uppdragsbeskrivning för  
Folkhälsorådet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse angående Folkhälsorådets sammansättning 2010-05-03. 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2008-04-14 § 58. 
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-06-30. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-08-30 § 191. 
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Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar  
 
att den politiska representationen i Folkhälsorådet fr.o.m. mandatperioden 2011-2014 
ska bestå av ordförande eller vice ordförande från kommunstyrelsen, barn-, utbildning- 
och kulturnämnden, service- och tekniknämnden och socialnämnden, samt en ledamot 
från oppositionen.  
 
att kommunstyrelsen inleder en dialog med landstinget avseende landstingspolitisk  
representation i Gällivares folkhälsoråd,  
 
att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram en uppdragsbeskrivning för  
Folkhälsorådet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta 
Larssons förslag.  
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 KS/2010:537 -006 

 
§ 233 

Sammanträdesplan 2011  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta sammanträdesplan för kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens utskott för år 
2011. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta sammanträdesplan för kommunfullmäktige för år 2011. 
 
Bakgrund 
Ett förslag på sammanträdestidplan är framtagen i samverkan mellan BAS-projektet, 
ekonomi och nämndsekreterarna. Sammanträdena är placerade så att det stämmer över-
ens med den gemensamma verksamhetsplaneringsprocessen där styrkort och budget-
arbetet ingår. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet att anta föreslagen tidsplan för sammanträden bedöms inte påverka ekonomin.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet att anta föreslagen tidsplan för sammanträden bedöms ej ha konsekvenser för 
barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta sammanträdesplan för kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens utskott för år 
2011. 
 
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta sammanträdesplan för kommunfullmäktige för år 2011. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag på sammanträdestidplan för ksau, ks och kf 2011. 
2. Kommunledningskontorets skrivelse 2010-09-16. 
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 KS/2010:522 -001 

 
§ 234 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2011  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta verksamhetsplan 2011 för kommunstyrelsen och således också anta kommun-
styrelsens styrkort 2011.  
 
Bakgrund 
Samtliga nämnder utarbetar sin verksamhetsplan med utgångspunkt från Kommunplan. 
Verksamhetsplanen är styrelsens arbetsplanering inför kommande år. Planen ska tas upp 
kontinuerligt i nämnden för uppföljning och genomgång av aktuella insatser. I verksam-
hetsplanen ingår uppdrag, utvecklingsområden, styrkort, nämndens resurser och 
beskrivet vilka planer och program som ska gås igenom under året.. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet att anta verksamhetsplanen 2011 bedöms inte påverka ekonomin så budget för 
2011 redan är beslutad.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet att anta verksamhetsplanen innebär att styrkortet antas. I kommunstyrelsens 
styrkort ligger ett barna och ungdomsfokus gällande samhällsplaneringen. Det kan få 
positiva konsekvenser såtillvida att barn och unga ska ges reellt inflytande i samhälls-
planeringsprocessen.  
 
Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta verksamhetsplan 2011 för kommunstyrelsen och således också anta kommun-
styrelsens styrkort 2011.  
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag på verksamhetsplan 2011. 
2. Kommunledningskontorets skrivelse 2010-09-16. 
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 KS/2009:156 -107 

 
§ 235 

Utredning av förutsättningar för en samlad kommunkoncern  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att inte gå vidare med frågan om bildandet av en äkta koncern med moderbolag, då  
utredningen visat att det i dagsläget inte är till fördel för kommunen, 
 
att inte gå vidare med frågan om en översyn av nämndsorganisationen för en anpassning 
till en äkta koncern med moderbolag, detta med hänvisning till första att-satsen ovan, 
 
att lägga Kommunakutens utredning till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Den 14 december 2009 beslutade kommunstyrelsen att ge Kommunakuten AB i upp-
drag att utreda förutsättningarna för att bilda en kommunkoncern. Den 30 juni 2010 
redovisade Kommunakuten sitt uppdrag i en rapport. 
 
Kommunakuten AB drar som slutsats att det för närvarande ur ett skatterättsligt  
perspektiv knappast finns skäl för att bilda en s k äkta skatterättslig koncern med  
moderbolag, då det bolag som är tänkt att vara det vinstgivande i koncernen för när-
varande inte ger tillräckligt god avkastning. Vidare menar man att bildandet av en  
skatterättslig äkta koncern med moderbolag inte per automatik innebär att ägarstyrning-
en förbättras. Det som är avgörande är istället att kontinuerligt arbeta med styrnings-
frågan, att skapa en god styrrelation och att på sikt bli en s k värdeskapande ägare. 
 
Vidare menar Kommunakuten AB att det för närvarande inte finns någon anledning att 
göra om nämndsorganisationen. I förevarande fall kan det finnas skäl att göra vissa för-
ändringar i verksamhetsfördelningen samt att titta på ytterligare samordning mellan 
kommunens bolag. Ett sådant arbete bedöms emellertid kräva en fördjupad analys av de 
olika nämndernas verksamheter. I utredningen lämnas några förslag på verksamheter 
vilka skulle kunna bedrivas i bolagsform snarare än förvaltningsform, eller föras över 
till annan nämnd. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslagen till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslagen till beslut bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för kommunens 
barn och unga. Ungdomsrådet har inte haft möjlighet att yttra sig i ärendet varför inget 
barn- och ungdomsinflytande kan sägas ha förekommit. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att inte gå vidare med frågan om bildandet av en äkta koncern med moderbolag, då  
utredningen visat att det i dagsläget inte är till fördel för kommunen, 
 
att inte gå vidare med frågan om en översyn av nämndsorganisationen för en anpassning 
till en äkta koncern med moderbolag, detta med hänvisning till första att-satsen ovan, 
 
att lägga Kommunakutens utredning till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Utredning av förutsättningarna för bildande av kommunkoncern i Gällivare kommun, 
2010-06-30. 
2. Ärende till Gällivare kommunstyrelse – En samlad kommunkoncern, 2009-03-03. 
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-07-21. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-08-30 § 192. 
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 KS/2010:507 -042 

 
§ 236 

Delårsbokslut för kommunstyrelsen per 2010-08-31  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta upprättat delårsbokslut för kommunstyrelsen. 
 
Bakgrund 
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut per 2010-08-31. 
 
Förslag till beslut 
att fastställa delårsbokslutet. 
 
Beslutsunderlag 
1. Delårsbokslut för kommunstyrelsen. 
2. Ekonomienhetens skrivelse 2010-08-27. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström (s) yrkar att anta upprättat delårsbokslut för kommunstyrelsen. 
 
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/2010:421 -003 

 
§ 237 

Förslag till nya regler för kommunens dokumentsamling  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat förslag på regeldokument för Gällivare kommuns dokument-
samling.  
 
Bakgrund 
I maj 2009 gav förvaltningschefsgruppen i uppdrag till en arbetsgrupp att fram ett  
förslag gällande strukturen för kommunens övergripande styrdokument. Vi som arbetat 
i arbetsgruppen är Peter Ejerlund, Håkan Henriksson, Märit Inga och Mats Lundgren. 
 
Uppdragsbeskrivningen har inkluderat att: 

Definiera vilka övergripande styrdokument som skall finnas ex på fullmäktige, 
nämnds- och styrelsenivå 
 
Definiera och beskriva olika typer av dokument, t e x reglementen, delegationer,  
policydokument, riktlinjer m.m.  
 
Ta ställning till hur dokumenten ska upprättas – beslutsgång 
 
Vem som ansvarar för upprättandet 
 
Vem som ansvarar för att kommunicera ut nya dokument 
 
Hur och var dokumenten ska finnas tillgängliga, åtkomst 
 
Revidering – när, hur, vem, ansvar 
 
Förslag på utseende för olika typer av dokument 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-08-30 § 193 att lämna ärendet öppet 
till kommunstyrelsens sammanträde 27 september 2010.  
 
Vid dagens sammanträde informerar Håkan Henriksson i ärendet. Informationen pågår 
mellan 13:15 och 13:30. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn och ungdomar har inte ingått i arbetsgruppen. Ungdomsrådet har inte varit  
remissinstans. Barn och ungdomar bedöms därför inte ha haft något inflytande i ärendet. 
I övrigt bedöms inte förslaget medföra några direkta konsekvenser för målgruppen. 
 
Förslag till beslut 
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat förslag på regeldokument för Gällivare kommuns dokument-
samling.  
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag på regler för Gällivare kommuns dokumentsamling. 
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-06-29. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-08-30 § 193. 
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 KS/2010:458 -024 

 
§ 238 

Arvoden för förtroendevalda i gymnasienämnd  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att årsarvoden för ordförande och vice ordförande i gymnasienämnden fastställs till för 
ordföranden 1,5 inkomstbasbelopp (ibb) och för vice ordförande 0,75 inkomstbasbelopp 
(ibb), 
 
att respektive kommuns arvodesreglemente ska gälla för ledamöter och ersättare som 
representerar kommunen i gymnasienämnden, 
 
att respektive kommuns bestämmelser för att kompensera bortfall av pensionsgrundande 
inkomst ska gälla för gymnasienämnden, 
 
att årsarvodena till ordförande och vice ordförande i gymnasienämnden ska administre-
ras och utbetalas av förbundet och finansieringen ska fördelas mellan medlems-
kommunerna i enlighet med förbundsordningens fördelning för gymnasiesamverkan, 
 
att respektive kommun administrerar och ansvarar för utbetalningen av arvoden till  
ledamöter och ersättare i gymnasienämnden som representerar den egna kommunen, 
 
att dessa bestämmelser också tillämpas för mötesarvoden för revisorer och leda-
möter/ersättare i direktionen, 
 
att dessa bestämmelser ska ersätta tidigare formuleringar i förbundsordningens § 9  
Ersättningar. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Gällivare kommun har den 25 januari år 2010 beslutat att  
kommunens högskoleenhet och vuxenutbildning ska övergå till en gemensam organisa-
tion inom Lapplands kommunalförbund (LKF). Sedan dess har LKF arbetat med att 
göra nödvändiga revideringar i förbundsordning och i arvodesreglemente för den ny-
bildade gymnasienämnden.  
 
Vid LKF:s direktionsmöte i juni 2010 beslutade direktionen om de bestämmelser som 
ska finnas under förbundsordningens § 9 (ersättningar). Utformningen på dessa  
bestämmelser skickas nu till medlemskommunernas kommunfullmäktigen för  
ställningstagande. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Inkomstbasbeloppet är för år 2010 satt till 51 100 kr.  
 
LKF:s förslag om 1,5 inkomstbasbelopp för ordföranden samt 0,75 inkomstbasbelopp 
för vice ordföranden i gymnasienämnden motsvarar i årsarvoden 76 650 kronor respek-
tive 38 325 kronor, eller totalt 114 975 kronor. LKF föreslår att kostnaden fördelas  
mellan medlemskommunerna i enlighet med förbundsordningens tidigare beslutade för-
delning för gymnasiesamverkan.  
 
Tidigare beslutad fördelning för gymnasiesamverkan baseras på kommunernas respek-
tive budget för år 2010. För efterkommande år, från och med 2011, omräknas medlems-
kommunernas andel av bidraget till gymnasiesamverkans årsbudget efter kommunens 
antal ungdomar i gymnasieålder.  
 
Beräkningsmodellen har tidigare bifogats LKF:s förslag på reviderad förbundsordning 
som presenterades för ställningstagande av kommunfullmäktige i Gällivare kommun 
den 14 juni 2010 (diarienummer Ks/2010:186). 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Förslag till beslut bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för Gällivare  
kommuns barn och ungdomar. På grund av kort beredningstid har ungdomsrådet inte 
utgjort remissorgan. Inget medinflytande bedöms därför ha förekommit i ärendet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att årsarvoden för ordförande och vice ordförande i gymnasienämnden fastställs till för 
ordföranden 1,5 inkomstbasbelopp (ibb) och för vice ordförande 0,75 inkomstbasbelopp 
(ibb), 
 
att respektive kommuns arvodesreglemente ska gälla för ledamöter och ersättare som 
representerar kommunen i gymnasienämnden, 
 
att respektive kommuns bestämmelser för att kompensera bortfall av pensionsgrundande 
inkomst ska gälla för gymnasienämnden, 
 
att årsarvodena till ordförande och vice ordförande i gymnasienämnden ska administre-
ras och utbetalas av förbundet och finansieringen ska fördelas mellan medlems-
kommunerna i enlighet med förbundsordningens fördelning för gymnasiesamverkan, 
 
att respektive kommun administrerar och ansvarar för utbetalningen av arvoden till  
ledamöter och ersättare i gymnasienämnden som representerar den egna kommunen, 
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att dessa bestämmelser också tillämpas för mötesarvoden för revisorer och leda-
möter/ersättare i direktionen, 
 
att dessa bestämmelser ska ersätta tidigare formuleringar i förbundsordningens § 9  
Ersättningar. 
 
Beslutsunderlag 
1. Arvoden för förtroendevalda i gymnasienämnd, förslag 2010-06-18. 
2. Utdrag från protokoll, direktionen för Lapplands kommunalförbunds möte i juni 2010 
§ 36. 
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2010-08-19. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-08-30 § 195. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) i enlighet med 
förslag till beslut. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Margareta Henricsson (ns) och Gunilla 
Peterson (fp) avslag till förslag till beslut, samt att Lapplands kommunalförbund skall 
upprätta arvodesreglemente och ta det finansiella ansvaret för gymnasienämndens  
ledamöter. 
 
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 föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. 
förslag.  
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 KS/2010:514 -003 

 
§ 239 

Revidering av Arvodesreglemente för Gällivare kommun  

 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att Stig Eriksson (v) får i uppdrag att sammankalla gruppledarna för att diskutera  
revidering av Arvodesreglementet för Gällivare kommun, 
 
att förslag till revidering av Arvodesreglementet för Gällivare kommun redovisas till 
kommunstyrelsens sammanträde 22 november 2010. 
 
Bakgrund 
Ärende Revidering av Arvodesreglemente för Gällivare kommun upptas till behandling. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2040-08-30 § 196 att ärendet lämnas öppet 
till kommunstyrelsens sammanträde den 27 september 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-08-30 § 196. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar 
 
att Stig Eriksson (v) får i uppdrag att sammankalla gruppledarna för att diskutera  
revidering av Arvodesreglementet för Gällivare kommun, 
 
att förslag till revidering av Arvodesreglementet för Gällivare kommun redovisas till 
kommunstyrelsens sammanträde 22 november 2010. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta 
Larssons förslag.  
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 KS/2010:462 -214 

 
§ 240 

Del av Robsam 1:1 mm, ny väg mellan Koskullskulle och Östra Malmberget  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplan för Del av Robsam 1:1 mm, ny väg mellan Koskullskulle och Östra 
Malmberget. 
 
Bakgrund  
LKAB har meddelat att dels vägförbindelsen mellan Ö:a och V:a Malmberget,  
Bergmansgatan, samt dels att vägförbindelsen mellan Ö:a Malmberget och  
Koskullskulle, båda, kommer att stängas för trafik 2012. Detaljplanearbeten måste på-
börjas för att säkerställa nya vägförbindelser.  
 
Mot bakgrund av ovanstående har kommunstyrelsen den 20 april 2009, § 78 beslutat att 
uppdra till miljö- och byggnämnden att påbörja detaljplanearbetet för att säkerställa 
vägförbindelser mellan dels Ö:a och V:a Malmberget samt dels mellan Ö:a Malmberget 
och Koskullskulle.  
 
Miljö- och byggnämnden har den 3 september 2009, § 318 beslutat att starta upp plan-
processen för framtida vägsystem i Malmberget att uppstartsmöte hålls med  
representanter från WSP efter nämndens sammanträde att det vid uppstartsmötet bl a 
fastställer tidplan för planarbetet och tid för informationsmöten med medborgarna. 
 
Planförslag för Del av Robsam 1:1 mm, ny väg mellan Koskullskulle och Östra  
Malmberget har upprättats.  
 
Detaljplanens syfte och huvuddrag  
Detaljplanen föreslår en länk mellan Koskullskulle (väg 830) i höjd med befintlig  
begravningsplats i Östra Malmberget till Mellanvägen. Länken kallas ”Nordöstra  
länken” i fortsättningen.  
 
En bedömning av detaljplanens konsekvenser har gjorts med hjälp av en MKB-
checklista, en sk behovsbedömning. 
 
Miljö- och byggnämnden har den 29 oktober 2009, § 371 beslutat att starta samråds-
processen och att genomföra ett första samrådsmöte den 12 november 2009. 
Samrådsredogörelse daterad 12 mars 2010 har upprättas.  
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Detaljplanen har varit på samrådsremiss mellan den 12 november 2009 och den 25  
januari 2010.  
 
Allmänna samrådsmöten hölls 2009-11-12 samt 2010-01-12.  
 
Sammanfattning av ändringar i samrådshandlingarna  

Kompletteringar görs i tillämpliga delar i planbeskrivning angående konsekvenser.  
 
Genomförandebeskrivningen kompletteras angående övergripande överenskommel-
se mellan verksamhetsutövaren och kommunen. Avtal kommer att skrivas mellan 
kommunen och gruvbolaget avseende ansvarsområden, kostnadsfördelning mm.  
 
En översiktlig principskiss med utvalda befintliga vägar samt föreslagna väglänkar 
kompletteras i planbeskrivningen. Textdelar kompletteras i tillämpliga delar avseen-
de översikt av vägar.   
 
Planbeskrivningen kompletteras under rubriken Skoterleder avseende att gång- och 
cykelväg bör fri rörlighet vid passagerna åstadkommas samt att snöskoterled bör an-
läggas med betryggande avstånd till gång- och cykelväg.  
 
Principskiss över koncessionsområdet kompletteras i handlingarna.  

 
I övrigt redaktionella ändringar. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2010-03-31, § 53 att planhandlingarna kompletteras 
med hänvisning till del av den Fördjupade Översiktsplanen angående MKB samt att 
godkänna samrådsredogörelsen och att ställa ut planförslaget för granskning under tiden 
12 april – 10 maj 2010, PBL 5:23.   
 
Under utställningstiden har 7 yttranden inkommit till Miljö- och byggkontoret. Där-
utöver har även yttranden inkommit under samrådsförfarandet. Se samrådsredogörelse 
datera 31 mars 2010.  
 
Utlåtande daterad 8 juni 2010 har upprättats där ett sammandrag av inkomna skriftliga 
synpunkter redovisas följt av kommentarer till yttrandena.   
 
Umeå universitet redovisar i sin ”Rapport om upplevd hälsa och miljöstörning i  
Gällivare – Malmberget – Koskullskulle” att många upplever störningar i bland annat 
form av vibrationer och buller från gruvverksamheten.   
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Förslag till beslut   
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta detaljplan för Del av Robsam 1:1 mm, ny väg mellan Koskullskulle och Östra 
Malmberget. 
 
Beslutsunderlag  
1. Detaljplan för Del av Robsam 1.1 mm (Ny väg mellan Koskullskulle och Östra 
Malmberget) i Gällivare kommun, inkl. karta 2010-03-31. 
2. Utlåtande tillhörande Detaljplan för: Del av Robsam 1.1 mm (Ny väg mellan  
Koskullskulle och Östra Malmberget) i Gällivare kommun 2010-06-08. 
3. Miljö- och byggnämndens protokoll 2010-06-23 § 120. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-08-30 § 197. 
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 KS/2010:534 -214 

 
§ 241 

Del av Robsam 1.1 m.fl., väg mellan Östra och Västra Malmberget   

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
anta detaljplan för Del av Robsam 1:1 m fl, väg mellan Östra och Västra Malmberget. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
LKAB har meddelat att dels vägförbindelsen mellan Ö:a och V:a Malmberget,  
Bergmansgatan, samt dels att vägförbindelsen mellan Ö:a Malmberget och  
Koskullskulle, båda, kommer att stängas för trafik 2012. Detaljplanearbeten måste på-
börjas för att säkerställa nya vägförbindelser. Mot bakgrund av ovanstående har  
kommunstyrelsen den 20 april 2009, § 78 beslutat att uppdra till miljö- och bygg-
nämnden att påbörja detaljplanearbetet för att säkerställa vägförbindelser mellan dels 
Ö:a och V:a Malmberget samt dels mellan Ö:a Malmberget och Koskullskulle. Miljö- 
och byggnämnden har den 3 september 2009, § 318 beslutat att starta upp planprocessen 
för framtida vägsystem i Malmberget att uppstartsmöte hålls med representanter från 
WSP efier nämndens sammanträde att det vid uppstartsmötet bl a fastställer tidplan för 
planarbetet och tid för informationsmöten med medborgarna. Planförslag för Del av 
Robsam 1:1 m fl, väg mellan Östra och Västra Malmberget har upprättats. 
 
Detaljplanens syfte och huvuddrag 
Detaljplanen föreslår en länk mellan Nya Malmstaskolan i Östra Malmberget och  
Hertiggatan i höjd med befintlig bensinmack i Västra Malmberget. Länken kallas  
"Södra länken" i fortsättningen. Från Södra länken, söder om Östra Malmberget, före-
slås även en länk till Mellanvägen-"Östra länken". Denna är i första hand avsedd för 
genare trafik till och från Gällivare tätort. Södra länken är planerad att finnas till ca 
2025 då gruvdriften och efterföljande markdeformationer bedöms (enligt LKAB:s  
prognoser) påverka föreslagen länk. När detta blir aktuellt avses trafik till/från Östra 
Malmberget endast gå via Östra länken till Mellanvägen. En bedömning av detalj-
planens konsekvenser har gjorts med hjälp av en MKB-checklista, en så kallad behovs-
bedömning. Miljö- och byggnämnden beslutade 2010-06-23, § 119 att godkänna att 
planförslaget får gå ut på utställning. Detaljplanen har varit utställd under tiden  
2010-07-05 - 2010-08-09. Under utställningstiden har 10 stycken yttranden inkommit. 
Utlåtande daterat 26 augusti 2010 har upprättats. 
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Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att med tillstyrkan föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Del av Robsam 1:1 
m fl, väg mellan Östra och Västra Malmberget samt, 
 
att tillskriva kommunfullmäktige om behovet av att ett åtgärdsprogram tas fram för  
östra Malmberget, allt för att minska den påverkan och miljöstörning mm som finns för 
boenden i området. 
 
Beslutsunderlag 
1. Detaljplan för Del av Robsam 1:1 m.fl. (Väg mellan Östra och Västra Malmberget) i 
Gällivare kommun, inkl. karta 2010-06-15. 
2. Utlåtande tillhörande Detaljplan för Del av Robsam 1:1 m.fl. (Väg mellan Östra och 
Västra Malmberget) i Gällivare kommun 2010-08-26. 
3. Miljö- och byggnämndens protokoll 2010-09-02 § 153. 
 
Yrkande 
Stig Eriksson (v) yrkar i enlighet med Jeanette Wäppling (v), Birgitta Larsson (s),  
Margareta Henricsson (ns) och Gunilla Peterson (fp) att anta detaljplan för Del av  
Robsam 1:1 m fl, väg mellan Östra och Västra Malmberget. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar att planförslaget ändras så att fastigheterna i kvarteren Vågen 
och Styraren ingår i allmän plats och därmed ges rätt till inlösen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Stig Erikssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat förslå kommunfullmäktige i enlighet med Stig Erikssons m.fl. förslag.  
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 KS/2010:495 -311 

 
§ 242 

Genomförandeavtal för södra och östra länken (väg mellan östra och västra  
Malmberget)  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna upprättat förslag till genomförandeavtal. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
En ny väglänk skall anläggas mellan östra och västra Malmberget respektive ny väglänk 
från östra Malmberget till Mellanvägen p.g.a. att befintlig vägsträckning kommer att 
påverkas av gruvbrytningen. Förslag till detaljplan för den nya vägsträckningen har upp-
rättats. Detaljplanen kommer att behandlas av miljö- och byggnämnden under  
september månad. Den nya vägsträckningen har tidigare varit föremål för kommun-
fullmäktiges 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 upphävande av detaljplaner för Elevhemsområdet sägs det ”inom  
exploateringsområdet finns det kommunala anläggningar som har avgörande betydelse 
för försörjningen av östra och västra Malmberget, t.ex. matarleder, gång- och cykel-
vägar m m”. Enligt avtalet skall samtliga kostnader för utförande av nya anläggningar 
betalas av LKAB. Avtalet föreskriver även att särskilda avtal skall upprättas för varje 
projekt. 
 
I den fördjupade översiktsplanen redovisas förslag på nya vägsträckningar 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. Den 
nya vägen beräknas tas i drift 2012. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-08-30 § 183 att lämna ärendet öppet 
till kommunstyrelsens sammanträde den 27 september 2010. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Genomförandeavtalet medför inga ekonomiska konsekvenser för Gällivare kommun 
eftersom LKAB svarar för samtliga kostnader för avtalets genomförande. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Genomförandeavtalet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. Eventuella 
konsekvenser för dessa grupper beaktas i utformningen av detaljplanen. 
 
Förslag till beslut 
att godkänna upprättat förslag till genomförandeavtal. 
 
Beslutsunderlag 
1. Miljö- och byggkontorets skrivelse 2010-08-23. 
2. Karta. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-08-30 § 183. 
 
Yrkande 
Stig Eriksson (v) yrkar i enlighet med Jeanette Wäppling (v), Birgitta Larsson (s),  
Margareta Henricsson (ns) och Gunilla Peterson (fp) i enlighet med förslag till beslut. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar att godkänna genomförandeavtalet under förutsättning att 
planförslaget ändras så att fastigheterna i kvarteren Vågen och Styraren ingår i allmän 
plats och därmed ges rätt till inlösen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Stig Erikssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut 
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat förslå kommunfullmäktige i enlighet med Stig Erikssons m.fl. förslag.  
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 KS/2010:552 -533 

 
§ 243 

Diskussion rörande flygtrafiken på Gällivare flygplats  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ställa sig bakom Flyg- och kommunikationsrådets skrivelse, 
 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att upprätta samt underteckna medföljande 
skrivelse, 
 
att beslutet samt skrivelsen skickas till Näringsdepartementet. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-09-20 § 199 att uppta Gällivare Flyg- 
och kommunikationsråds skrivelse ”Synpunkter på förslag till trafikplikt på Gällivare 
flygplats” till kommunstyrelsens sammanträde 27 september 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Gällivare Flyg- och kommunikationsråds skrivelse ”Synpunkter på förslag till trafik-
plikt på Gällivare flygplats” 2010-09-20. 
 
Yrkande 
Tommy Nyström yrkar  
 
att ställa sig bakom Flyg- och kommunikationsrådets skrivelse, 
 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att upprätta samt underteckna medföljande 
skrivelse, 
 
att beslutet samt skrivelsen skickas till Näringsdepartementet. 
 
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.  
 


