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§ 72
Information
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Delgivningar
Se bilaga 1, redovisas i mapp (flik 1) vid dagens sammanträde.
Anmälningar
Se bilaga 2, redovisas i mapp (flik 2) vid dagens sammanträde
Kurser och konferenser
Föreligger inga erbjudanden.
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KS/2008:289
§ 73
Avtal i samband med avslutad anställning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna erforderligt avtal i samband med avslutad anställning, medel anvisas ur verksamhet 943 "Personal ut/avveckling" till verksamhet 845 "Personalpolitiska åtgärder" med ansvar 15301,
att utse kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med barn- utbildning- och kulturnämndens presidium som rekryteringsgrupp för tjänst som förvaltningschef för barnutbildning- och kulturförvaltningen,
att rekrytering sker genom rekryteringsföretag samt annonsering, medel anvisas ur verksamhet 943 "Personal ut-/avveckling" till verksamhet 845 "Personalpolitiska åtgärder"
med ansvar 15301.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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KS/2008:3
§ 74
Budgetuppföljning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att samtliga förvaltningar inkommer med åtgärdsplaner till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 20 maj 2008.
Bakgrund
Samtliga förvaltningar har haft i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 5
maj 2008 inkomma med åtgärdsplaner för respektive förvaltnings budget. Då det varit
månadsslut nära inpå sammanträdet samt i samband med detta röda dagar har uttömmande ekonomisk uppföljning inte kunnat ske.
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KS/2008:64
§ 75
De kommunala råden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp information från de av kommunstyrelsens ledamöter som finns som representanter i något av de
kommunala råd som finns i Gällivare.
Vid dagens sammanträde informerar Börje Johansson (s) om arbetet inom Kommunala
pensionärsrådet och Stig Eriksson (v) berättar om Landsbygdsrådets arbete.
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KS/2008:299
§ 76
Flygtrafiksituationen i Gällivare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunchefen att kontakta berörda myndigheter för diskussion angående
flygtrafikssituationen i Gällivare.
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KS/2007:15
§ 77
Kommunfullmäktiges kvalitet i korthet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att genomföra en mätning av mått 1, 2, 3, 4, 5 och 17,
att den nuvarande styrgruppen för KF:s kvalitet i korthet med tillägg av KF:s ordförande
får fortsatt uppdrag att genomföra mätning under 2008/2009,
att arbetet med genomförandet av en ny mätning implementeras i kommunens övergripande arbete med kvalitet och styrning som är placerad under gemensam administration,
att från kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov år 2008, slag 5 ansvar 80
verksamhet 990 anslå 30.000 kr till slag 5 ansvar 15501 verksamhet 2209 för mätningen,
att resultatet redovisas kommunfullmäktige januari/februari 2009.
Bakgrund
Gällivare kommun har under 2007 och delar av 2008 deltagit i projekt KF:s kvalitet i
korthet. I projektet har 43 andra kommuner ingått som alla har genomfört mätningar av
kommunens verksamheter. Resultatet har presenterats kommunfullmäktige samt alla
nämnder. Resultatet ligger också presenterat på hemsidan och en annons i Kometen har
presenterats för medborgarna.
Sammanfattning
Slutrapport på projektet KF:s kvalitet i korthet med förslag på fortsatt arbete presenteras.
Förslag till beslut
Att genomföra en mätning av mått 1, 2, 3, 4, 5 och 17,
Att den nuvarande styrgruppen för KF:s kvalitet i korthet med tillägg av KF:s ordförande får fortsatt uppdrag att genomföra mätning under 2008/2009,
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Att arbetet med genomförandet av en ny mätning implementeras i kommunens övergripande arbete med kvalitet och styrning som är placerad under gemensam administration,
Att anslå 30.000 kr för mätningen,
Att resultatet redovisas kommunfullmäktige januari/februari 2009.
Beslutsunderlag
1. Slutrapport för Kommunfullmäktiges kvalitet i korthet.
2. Nämnd och utredningsenhetens skrivelse, 2008-04-30.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut med förändring av fjärde attsatsen till följande; att från kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov år 2008,
slag 5 ansvar 80 verksamhet 990 anslå 30.000 kr till slag 5 ansvar 15501 verksamhet
2209 för mätningen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med
Tommy Nyströms förslag.
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KS/2008:277
§ 78
Världscuptävling Dundret skidstadion
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad informationen.
Bakgrund
Gällivare har utsetts som världscuport för premiären i längdskidåkning. Vid dagens
sammanträde informerar service- och teknikförvaltningens chef, Inga-Maj Backman,
kommunstyrelsen om förberedelser inför världscupen.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 77, 2008-04-21.
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KS/2008:168
§ 79
Ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att socialnämnden ansvarar för den kommunala kontrollen av detaljhandel med nikotinläkemedel,
att socialnämnden upprättar förslag till taxa för kontroll av detaljhandel med nikotinläkemedel.
Bakgrund
Den 1 mars 2008 träder en ny lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel i
kraft. I anslutning till denna träder också förordning (2008:30) om detaljhandel med
nikotinläkemedel i kraft. Genom lagen blir det med andra ord tillåtet för andra näringsidkare än Apoteket att sälja nikotinläkemedel. Syftet med lagen är att öka tillgängligheten till nikotinläkemedel.
Sveriges kommuner har tilldelats den lokala kontrollen.
Kommunfullmäktige i Gällivare har att besluta om vilken nämnd som skall ha ansvaret
för den kommunala kontrollen och skall också besluta om taxa för kontrollavgifter.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 mars 2008 § 47 att uppmana socialnämnden att inkomma med yttrande samt förslag till taxa för kontrollavgifter för detaljhandel med nikotinläkemedel till kommunfullmäktiges sammanträde den 7 april 2008 i form av
nämndsbeslut eller ordförandebeslut. Då socialnämnden inte inkommit med yttrande
upptas frågan till behandling igen.
Förslag till beslut
att socialnämnden ansvarar för den kommunala kontrollen av detaljhandel med nikotinläkemedel,
att socialnämnden upprättar förslag till taxa för kontroll av detaljhandel med nikotinläkemedel.
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Beslutsunderlag
1. Cirkulär 08:21, Sveriges Kommuner och Landsting, 2008-02-27.
2. Kontroll och tillsyn av detaljhandel med nikotinläkemedel. Vägledning till Läkemedelverkets föreskrifter (LVFS 2008:2) om detaljhandel med nikotinläkemedel; för kommunernas kontroll. Läkemedelsverket.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 47, 2008-03-11.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 78, 2008-04-21.
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§ 80
Försäljning av mark till Gällivare Värmeverk
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att del av fastigheten Gällivare 12:74 försäljs till Gällivare Värmeverk AB för en köpesumma av 75 kr/kvm,
att Gällivare Värmeverk AB får bekosta erforderlig fastighetsbildning.
Bakgrund
Gällivare Värmeverk har framfört önskemål om förvärv av mark från kommunen. Marken är behövlig för värmeverkets utbyggnad.
Värmeverket vill förvärva 1 område i enlighet med bif. karta. Området är i gällande
detaljplan avsatt för industriändamål. Förvärvet sker genom att marken fastighetsregleras över till värmeverkets fastighet Gällivare 57:30.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 april 2008 § 82 att lämna ärendet
öppet till kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2008.
Förslag till beslut
att del av fastigheten Gällivare 12:74 försäljs till Gällivare Värmeverk AB för en köpesumma av 75 kr/kvm,
att Gällivare Värmeverk AB får bekosta erforderlig fastighetsbildning.
Beslutsunderlag
1. Kartkopia.
2. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-04-10.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 82, 2008-04-21.
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§ 81
Försäljning av tomten Gällivare 12:476
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att försälja Gällivare 12:476 med en areal av 1.094 m2 till LKAB för en köpeskilling av
109.700 kronor.
Bakgrund
LKAB har genom Lennart Thelin anhållit om att få förvärva rubr. tomt. Avsikten med
förvärvet är att flytta ett bostadshus från Elevhemsområdet.
Tomten ligger efter Skräddarvägen och är i detaljplanen avsatt för bostadsändamål.
Kommunen har tidigare försålt 2 st tomter belägna inom samma område till LKAB.
Tomten har erbjudits till försäljning via tomtkön. Ingen har dock visat något intresse för
förvärv.
Förslag till beslut
Att försälja Gällivare 12:476 med en areal av 1.094 m2 till LKAB för en köpeskilling av
109.700 kronor.
Beslutsunderlag
1. Kartkopia.
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§ 82
Bolagspolicy
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förslaget till bolagspolicy för Gällivare kommun antas, samt att individuella ägardirektiv för respektive bolag utformas under våren 2008 enligt förslaget till ägardirektiv.
Bakgrund
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 januari 2008 att ärendet remitteras till
de kommunala bolagen och de politiska partierna, yttranden skall vara åter till kommunledningskontoret senast den 29 februari 2008 för att behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 mars 2008.
Gällivare Värmeverk AB begärde anstånd med att inkomma med yttrande i ärendet den
22 februari 2008, och beviljades anstånd till den 7 april 2008. Yttrandet från Gällivare
Värmeverk AB inkom den 7 april 2008.
I övrigt har inga yttranden inkommit i ärendet.
Sammanfattning
Uttryckliga rättsregler för styrningen av kommunala företag saknas, samtidigt som de
kommunala företagen ingår i den kommunala verksamheten och utgör instrument för att
tillgodose kommunmedborgarnas behov. Detta innebär att kommunen själv måste ta
fram ett lokalt regelverk kring företagen för att uppfylla vad som ankommer på kommunen enligt lag.
Avsaknaden av uttryckliga rättsregler för kommunala företag innebär bl.a. att kommunen genom bolagsordning, ägardirektiv, stämmodirektiv och i förekommande fall konsortialavtal tillförsäkrar kommunfullmäktige inflytande över de kommunägda bolagens
verksamhet, att kommunfullmäktige fastställer det kommunala ändamålet med verksamheten i bolagsform, att kommunfullmäktige utser ledamöterna i bolagsstyrelsen
samt att fullmäktige utser lekmannarevisor (3 kap. 16-18 §§ kommunallagen
(1991:900)). Vidare måste även möjligheterna för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt över bolagen enligt 6 kap. 1 § kommunallagen regleras enligt ovan.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 18 (47)

2008-05-05
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
Den föreslagna bolagspolicyn reglerar förhållandet mellan kommunen och de av kommunen ägda bolagen. Bolagspolicyn utgör även en utgångspunkt för individuella ägardirektiv för kommunens bolag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 april 2008 § 83 att lämna ärendet
öppet till kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2008.
Förslag till beslut
att förslaget till bolagspolicy för Gällivare kommun antas, samt att individuella ägardirektiv för respektive bolag utformas under våren 2008 enligt förslaget till ägardirektiv.
Beslutsunderlag
1. Nämnd och utredningsenhetens skrivelse, 2008-04-08.
2. Förslag till bolagspolicy.
3. Förslag till ägardirektiv.
4. Yttrande Gällivare Värmeverk AB, 2008-04-07.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 83, 2008-04-21.
Yrkanden
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Margareta Henricsson (ns) och Birgitta
Larsson (s) bifall till förslag till beslut med följande förändring;
I Förslag till Bolagspolicy för Gällivare kommun under rubriken Kommunens ägarroll,
andra stycket, fjärde meningen byta ut formuleringen ”yttra sig” mot ”ta ställning”.
Propositionsordning
Ordförande ställer Stig Erikssons m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet
med Stig Erikssons m.fl. förslag.
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§ 83
Kommunstyrelsens driftbudget 2009-2011
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna förslag till kommunstyrelsens driftbudget 2009-2011 till budgetberedningen.
Bakgrund
Föreligger förslag till kommunstyrelsens driftbudget 2009-2011.
Beslutsunderlag
1. Ekonomienhetens sammanställning, 2008-04-18.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 84, 2008-04-21.
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§ 84
Kommunstyrelsens investeringsbudget 2009-2011
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna kommunstyrelsens investeringsbudget 2009-2011 till budgetberedningen.
Bakgrund
Föreligger förslag till kommunstyrelsens investeringsbudget 2009-2011.
Beslutsunderlag
1. Ekonomienhetens sammanställning, 2008-04-18.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 85, 2008-04-21.
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KS/2008:69
§ 85
Tätortstrafikens biljettaxa för 2009
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Länstrafikens justeringar av biljettpriser gäller för enkelprisbiljetter, rabattkort 10-,
20 resors och periodkort 30 dagar.
Reservation
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslut till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 28 februari 2002 § 28 att justeringen av biljettpriser för
tätortstrafiken skall årligen följa Länstrafiken i Norrbotten AB justeringar av biljettpriser
Förslag till beslut
Att Länstrafikens justeringar av biljettpriser gäller för enkelprisbiljetter, rabattkort 10-,
20 resors och periodkort 30 dagar.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-04-04.
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-04-22.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 86, 2008-04-21.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar i enlighet med förslag till beslut med förändring att årskort för
vuxna avskaffas.
Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Birgitta Larssons förslag till beslut. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå budgetberedningen i enlighet med Birgitta Larssons förslag.
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§ 86
Förslag till revidering av avgifter enligt alkohollagen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att följande avgifter gäller för tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen;
Ansökningsavgifter
Ansökningsavgift för stadigvarande serveringstillstånd
7.500 kronor
Utökat serveringstillstånd
3.500 kronor
Utökade serveringstider
1.800 kronor
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
5.000 kronor
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
960 kronor
Årliga tillsynsavgifter
Fast tillsynsavgift per år för stadigvarande serveringstillstånd
1.500 kronor
Tillfällig servering till allmänheten
Ingår i ansökningsavgiften
Tillfällig servering till slutet sällskap
Ingår i ansökningsavgiften
Alkoholservering i inrikes trafik
1.500 kronor
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Avgift för ölförsäljning
700 kronor
Rörlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd
Årsomsättning av alkoholdrycker
0 – 50.000
50.001 – 100.000
100.001 – 250.000
250.001 – 500.000
500.001 – 1.000.000
1.000.001 – 1.500.000
1.500.001 – 2.000.000
2.000.001 – 3.000.000
3.000.001 – 4.000.000
4.000.001 – 5.000.000
5.000.001 – 6.000.000
6.000.001 – 8.000.000
8.000.001 – 12.000.001
12.000.001 – 16.000.000
16.000.001 –

Avgift per år
1.500
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
19.000
20.000
21.000

Bakgrund
Med hänsyn till låg finansieringsgrad vad gäller kommunens hantering av ansökningar
och tillsyn enligt alkohollagen föreslås en revidering av ansöknings- och tillsynsavgifter
för serveringstillstånd.
Förslag till beslut
att följande avgifter gäller för tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen;
Ansökningsavgifter
Ansökningsavgift för stadigvarande serveringstillstånd
7.500 kronor
Utökat serveringstillstånd
3.500 kronor
Utökade serveringstider
1.800 kronor
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Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
5.000 kronor
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
960 kronor
Årliga tillsynsavgifter
Fast tillsynsavgift per år för stadigvarande serveringstillstånd
1.500 kronor
Tillfällig servering till allmänheten
Ingår i ansökningsavgiften
Tillfällig servering till slutet sällskap
Ingår i ansökningsavgiften
Alkoholservering i inrikes trafik
1.500 kronor
Avgift för ölförsäljning
700 kronor
Rörlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd
Årsomsättning av alkoholdrycker
0 – 50.000
50.001 – 100.000
100.001 – 250.000
250.001 – 500.000
500.001 – 1.000.000
1.000.001 – 1.500.000
1.500.001 – 2.000.000
2.000.001 – 3.000.000
3.000.001 – 4.000.000
4.000.001 – 5.000.000
5.000.001 – 6.000.000
6.000.001 – 8.000.000
8.000.001 – 12.000.001
12.000.001 – 16.000.000
16.000.001 –
|
|

|
|

|
|

Avgift per år
1.500
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
19.000
20.000
21.000
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Beslutsunderlag
1. Nämnd och utredningsenhetens skrivelse, 2008-04-07.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 87, 2008-04-21.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:228
§ 87
Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen för år 2009
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen blir oförändrad för år 2009.
Bakgrund
Alla taxor ska upp till beslut varje år oavsett om de ska ändras eller ej. Beslutet måste
tas i varje nämnd tillsammans med budget 2009.
Nuvarande taxa har godkänts av kommunfullmäktige den 29 november 2004 § 206, att
gälla från den 1 januari 2005.
Förslag till beslut
att taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen blir oförändrad för år 2009.
Beslutsunderlag
1. Miljö- och byggnämndens protokoll § 80, 2008-03-06.
2. Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 88, 2008-04-21.
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KS/2008:200
§ 88
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena för år 2009
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena blir oförändrad för år
2009.
Bakgrund
Alla taxor ska upp till beslut varje år oavsett om de ska ändras eller ej. Beslutet måste
tas i varje nämnd tillsammans med budget 2009.
Nuvarande taxa har godkänts av kommunfullmäktige den 7 december 2006, § 233, att
gälla från den 1 januari 2007.
Förslag till beslut
att taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena blir oförändrad för år
2009.
Beslutsunderlag
1. Miljö- och byggnämndens protokoll § 81, 2008-03-06.
2. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 89, 2008-04-21.
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KS/2008:79
§ 89
Taxa för kontrollantarvoden, lotterier 2009
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxan för kontrollarvoden 2009 ska vara oförändrad.
Bakgrund
23 april 2007 § 92 fattade Kommunstyrelsens arbetsutskott följande beslut
att behålla de tidigare beslutade 3 % för kontrollarvode,
att minska maxbeloppet från 9.000 kr till 5.000 kr.
Förslag till beslut
att taxan för kontrollarvoden 2009 ska vara oförändrad.
Beslutsunderlag
1. Nämnd och utredningsenhetens skrivelse, 2008-02-04.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 90, 2008-04-21.
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KS/2008:71
§ 90
Kopieringstaxa för kopiering av allmän handling 2009 (extern)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för kopiering av allmän handling för år 2009.
Bakgrund
Förslag till ny taxa, ändringarna från föregående taxa är kursiverad.
De första 20 kopiorna A4 och 10 kopiorna A3 är gratis.
21:a A4 kopian debiteras med 84 kronor och därefter 4 kr/kopia (inkl moms).
11:e A3 kopian debiteras med 88 kronor och därefter 8 kr/kopia (inkl moms).
Transparant

Färgkopia

Format
A4
A3

Papper
exkl moms

ink moms

exkl moms ink moms

exkl moms ink moms

3,20
6,40

4,00
8,00

45,60
64,00

57,00
80,00

6,40
12:80

A2
A1

16,80
24,00

21,00
30,00

83,20
125,60

104,00
157,00

A0

53,60

67,00

272,00

340,00

Större format: 0,56 kr/dm2 0,70 kr/dm2

2,80 kr/dm2

3,50 kr/dm2

Förslag till beslut
att anta taxa för kopiering av allmän handling för år 2009.
Beslutsunderlag
1. Nämnd och utredningsenhetens skrivelse, 2008-04-01.
2. Taxa kopieringspriser för extern kopiering.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 91, 2008-04-21.
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KS/2008:70
§ 91
Taxa för föreningstjänster, kopiering för år 2009
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxan för föreningstjänster, kopiering för år 2009.
Bakgrund
Förslag på ny taxa, ändringar från föregående taxa är kursiverad.
100 kopior vit enkelsidigt
100 kopior vit dubbelsidigt
100 kopior färg enkelsidigt
100 kopior färg dubbelsidigt
100 kopior A3 vit enkelsidigt
100 kopior A3 vit dubbelsidigt
100 kopior A3 färg enkelsidigt
100 kopior A3 färg dubbelsidigt
Overheadfilm
100 kopior A4 färgkopiering
100 kopior A4 färgkopiering dubbelsidigt
100 kopior A3 färgkopiering
100 kopior A3 färgkopiering dubbelsidigt

90:110:100:120:110:130:120:140:20:180:220:240:280:-

Föreningar som uppbär kommunalt föreningsstöd till ungdomsorganisationer i Gällivare
kommun erlägger halva taxan.
Förslag till beslut
att anta taxan för föreningstjänster, kopiering för år 2009.
Beslutsunderlag
1. Nämnd och utredningsenhetens skrivelse, 2008-04-01.
2. Taxa för föreningstjänster, kopiering.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 92, 2008-04-21.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:256
§ 92
Miljötaxa 2009
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxa inom Miljöbalkens område för år 2009,
att fastställa självfinansieringsgrad på Miljötaxa till 50 %.
Bakgrund
Regeringen har i juli 2007 beslutat om en revidering av bilagan till förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kommunens taxa inom Miljöbalkens område grundas på bilagan och behöver därför anpassas till nu gällande lagstiftning. Det är även aktuellt att höja timavgiften till 718 kr/timma från nuvarande 600
kr per/timma.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 april 2008 § 93 att lämna ärendet
öppet till kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2008.
Förslag till beslut
att anta taxa inom Miljöbalkens område för år 2009.
Beslutsunderlag
1. Taxa inom Miljöbalkens område.
2. Taxebilaga 1.
3. Taxebilaga 2.
4. Miljö- och byggnämndens protokoll § 143, 2008-04-17.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 93, 2008-04-21.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar bifall till lagt förslag till beslut med följande tillägg;
att fastställa självfinansieringsgrad på Miljötaxa till 50 %.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå budgetberedningen i enlighet med
Tommy Nyströms förslag.
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KS/2008:255
§ 93
Plan- och bygglovtaxa för år 2009
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att plan- och bygglovtaxan blir oförändrad för år 2009.
Bakgrund
Alla taxor ska upp till beslut varje år oavsett om de ska ändras eller ej. Beslutet måste
tas i varje nämnd tillsammans med budget 2009.
Nuvarande bygglovtaxa och grundbelopp har godkänts av kommunfullmäktige den 27
augusti 2007 § 131, att gälla från den 1 januari 2008.
Förslag till beslut
att plan- och bygglovtaxan blir oförändrad för år 2009.
Beslutsunderlag
1. Plan- och bygglovtaxa för miljö- och byggnämndens verksamhet 2008.
2. Miljö- och byggnämndens protokoll § 46, 2008-03-06.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 94, 2008-04-21.
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KS/2008:263
§ 94
Revidering av sotningstaxan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen revidering av taxan för sotning för Gällivare kommun,
att beslutet träder i kraft den 1 juli 2008.
Bakgrund
I budgetarbetet inför årsbudgeten 2009 och verksamhetsperioden 2009-2011 ska samtliga taxor gås igenom och i förekommande fall ska revideringar föreslås. Upprättandet
och revidering av kommunens taxa för sotning görs i samarbete med Kommunförbundet
och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Mot bakgrund av taxans ikraftträdande bör ärendet tas utanför den gemensamma översynen av taxor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 april 2008 § 95 att lämna ärendet
öppet till kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2008.
Förslag till beslut
att anta föreslagen revidering av taxan för sotning för Gällivare kommun,
att beslutet träder i kraft den 1 juli 2008.
Beslutsunderlag
1. Förslag avseende revidering av taxan för sotning för Gällivare kommun.
2. Service- och tekniknämndens protokoll § 46, 2008-04-08.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 95, 2008-04-21.
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Kommunstyrelsen
KS/2008:262
§ 95
Revidering av taxa för brandskyddskontroll
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen revidering av taxan för brandskyddskontroller i Gällivare kommun,
att beslutet träder i kraft den 1 juli 2008.
Bakgrund
I budgetarbetet inför årsbudgeten 2009 och verksamhetsperioden 2009-2011 ska samtliga taxor gås igenom och i förekommande fall ska revideringar föreslås. Upprättandet
och revidering av kommunens taxa för brandskyddskontroll görs i samarbete med
Kommunförbundet och Sveriges Skortensfejarmästares Riksförbund. Då revideringarna
i taxan ska träda i kraft den 1 april 2008 måste revidering av avgifterna tas i särskilt
beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 april 2008 § 96 att lämna ärendet
öppet till kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2008.
Förslag till beslut
att anta föreslagen revidering av taxan för brandskyddskontroller i Gällivare kommun,
att beslutet träder i kraft den 1 juli 2008.
Beslutsunderlag
1. Förslag avseende revidering av taxan för brandskyddskontroller i Gällivare kommun.
2. Service- och tekniknämndens protokoll § 47, 2008-04-08.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 96, 2008-04-21.
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Kommunstyrelsen
KS/2008:180
§ 96
Anhållan om utökning av lån med kommunal borgen - Top Bostäder AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att såsom för egen skuld utöka borgensåtagandet för TOP bostäder AB:s låneförpliktelser med ytterligare 5.000.000 kr, innebärande
att Gällivare kommun såsom för egen skuld ingått borgen för TOP bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 305.894.785 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Bakgrund
Top bostäder AB har inkommit med begäran om kommunal proprieborgen.
Förslag till beslut
att såsom för egen skuld utöka borgensåtagandet för TOP bostäder AB:s låneförpliktelser med ytterligare 5.000.000 kr, innebärande
att Gällivare kommun såsom för egen skuld ingått borgen för TOP bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 305.894.785 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Beslutsunderlag
1. Top bostäder AB:s skrivelse, 2008-03-12.
2. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-04-17.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 97, 2008-04-21.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:213
§ 97
Undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att i enlighet med kommunstyrelsens reglemente § 22 bemyndiga kommunstyrelsens
ordförande och vice ordförande tillsammans eller var för sig, tillsammans med Lennart
Johansson, Marianne Jonsson, Yngve Berg, Göran Sandström, Jan Pohjanen, Maria
Kvarnström, Anders Skoglund, Ulf Hansson, Kjell Sundvall och Ulla-Britt Larsson att
två i förening - å kommunens vägnar - underteckna köpehandlingar, kontrakt, avtalshandlingar, fullmakter, låne- och borgensförbindelser och andra utgående skrivelser,
att bemyndiga Cebira Husakovic, Ulla-Britt Bäckström-Larsson, Lil Bergström, och
Anita Sardén att underteckna skrivelser angående mervärdeskatteredovisning,
att bemyndiga Ulla-Britt Larsson och Ulla-Britt Bäckström-Larsson att underteckna
skrivelser angående deklarationer avseende löne- och fastighetsskatt,
att bemyndiga Ulla-Britt Bäckström-Larsson, Lil Bergström, Anita Sardén och Jan Pohjanen att underteckna skrivelser angående arbetsgivaravgifter och liknande handlingar,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, Lennart Johansson och
Ulla-Britt Larsson att underteckna arrendekontrakt, servitutsavtal, tillfälliga markupplåtelser och dylikt,
att bemyndiga Anita Martinsson och Marie Rydström att tillsammans med debiteringsansvariga underteckna ansökan om betalningsföreläggande och andra liknande handlingar,
att bemyndiga Göran Sandström, Elsy Nordvall, Marie Rydström, Cebira Husakovic,
Anita Martinsson, Anita Winsa, Britta Martinsson, Britt-Marie Eriksson, Eva Engström,
Margona Persson, Ulla Persson, Britt-Marie Kaati och Birgitta Palo-Johansson att två i
förening teckna kommunens bankgiro samt kommunens samtliga bankkonton,
att bemyndiga Lennart Johansson, Göran Sandström, Marie Rydström, Maria Kvarnström, Ulf Hansson, Tommy Wåhlström, Britt-Marie Lantto, Monika ÅkemalmHagadahl, Jean Eriksson, Lars Silverplatz, Margareta Jonsson, Marita Waara och Maria
Isaksson att var för sig utkvittera försändelser ställda till Gällivare kommun,
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att bemyndiga Rolf Olsson och Anita Ödalen att tillsammans med kommunstyrelsens
ordförande eller vice ordförande underteckna avtal, kontrakt och beställningsskrivelser
avseende anbud som tagits beslut av kommunstyrelsen eller kommunstyrelsen utsedd
delegat,
att bemyndiga Rolf Olsson och Anita Ödalen att - tillsammans med av nämnd utsedd att
underteckna nämndens handlingar - underteckna avtal, kontrakt och beställningsskrivelser avseende anbud som fattats på beslut av nämnd eller av nämnd utsedd delegat,
att detta upphäver kommunstyrelsens beslut § 181/04, § 35/05, § 93/06, § 55/07 och §
147/07.
Bakgrund
För att klara våra åtaganden samt att vissa personalbyten skett inom förvaltningsorganisationen krävs en revidering av kommunstyrelsens beslut den 6 juni 2007, § 147, avseende undertecknande av handlingar.
Förslag till beslut
att i enlighet med kommunstyrelsens reglemente § 22 bemyndiga kommunstyrelsens
ordförande och vice ordförande tillsammans eller var för sig, tillsammans med Lennart
Johansson, Marianne Jonsson, Yngve Berg, Göran Sandström, Jan Pohjanen, Maria
Kvarnström, Anders Skoglund, Ulf Hansson, Kjell Sundvall och Ulla-Britt Larsson att
två i förening - å kommunens vägnar - underteckna köpehandlingar, kontrakt, avtalshandlingar, fullmakter, låne- och borgensförbindelser och andra utgående skrivelser,
att bemyndiga Cebira Husakovic, Ulla-Britt Bäckström-Larsson, Lil Bergström, och
Anita Sardén att underteckna skrivelser angående mervärdeskatteredovisning,
att bemyndiga Ulla-Britt Larsson och Ulla-Britt Bäckström-Larsson att underteckna
skrivelser angående deklarationer avseende löne- och fastighetsskatt,
att bemyndiga Ulla-Britt Bäckström-Larsson, Lil Bergström, Anita Sardén och Jan Pohjanen att underteckna skrivelser angående arbetsgivaravgifter och liknande handlingar,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, Lennart Johansson och
Ulla-Britt Larsson att underteckna arrendekontrakt, servitutsavtal, tillfälliga markupplåtelser och dylikt,
att bemyndiga Anita Martinsson och Marie Rydström att tillsammans med debiteringsansvariga underteckna ansökan om betalningsföreläggande och andra liknande handlingar,
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att bemyndiga Göran Sandström, Elsy Nordvall, Marie Rydström, Cebira Husakovic,
Anita Martinsson, Anita Winsa, Britta Martinsson, Britt-Marie Eriksson, Eva Engström,
Margona Persson, Ulla Persson, Britt-Marie Kaati och Birgitta Palo-Johansson att två i
förening teckna kommunens bankgiro samt kommunens samtliga bankkonton,
att bemyndiga Lennart Johansson, Göran Sandström, Marie Rydström, Maria Kvarnström, Ulf Hansson, Tommy Wåhlström, Britt-Marie Lantto, Monika ÅkemalmHagadahl, Jean Eriksson, Lars Silverplatz, Margareta Jonsson, Marita Waara och Maria
Isaksson att var för sig utkvittera försändelser ställda till Gällivare kommun,
att bemyndiga Rolf Olsson och Anita Ödalen att tillsammans med kommunstyrelsens
ordförande eller vice ordförande underteckna avtal, kontrakt och beställningsskrivelser
avseende anbud som tagits beslut av kommunstyrelsen eller kommunstyrelsen utsedd
delegat,
att bemyndiga Rolf Olsson och Anita Ödalen att - tillsammans med av nämnd utsedd att
underteckna nämndens handlingar - underteckna avtal, kontrakt och beställningsskrivelser avseende anbud som fattats på beslut av nämnd eller av nämnd utsedd delegat,
att detta upphäver kommunstyrelsens beslut § 181/04, § 35/05, § 93/06, § 55/07 och §
147/07.
Beslutsunderlag
1. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-04-01.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 99, 2008-04-21.
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KS/2008:216
§ 98
Granskning av årsredovisning 2007
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla upprättat yttrande.
Bakgrund
Revisonsrapport – Granskning av årsredovisning 2007, Gällivare kommun, har inlämnats av revisorerna och upptas till behandling. Kommunledningskontoret har upprättat
förslag till yttrande i ärendet.
Förslag till beslut
att bifalla upprättat yttrande.
Beslutsunderlag
1. Revisonsrapport. Granskning av årsredovisning 2007 Gällivare kommun.
2. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-04-10.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 100, 2008-04-21.
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KS/2008:239
§ 99
Ansökan om ekonomiska resurser för utbyte av väderskydd, busshållplatser
Gällivare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa 260.000 kr till projekt 24012 ”Väderskydd busshållplatser” med ansvar 121,
att anslaget finansieras genom omdisponering ur anslaget inom projekt 89901 ”Investeringsreserv”.
Bakgrund
Service- och teknikförvaltningen ansöker i skrivelse om medel ur 2008 års investeringsreserv för utbyte av väderskydd vid busshållplatsen i centrala Gällivare.
Av 2008 års investeringsreserv återstår f n 2.112.000 kr.
Förslag till beslut
att anvisa 260.000 kr till projekt 24012 ”Väderskydd busshållplatser” med ansvar 121,
att anslaget finansieras genom omdisponering ur anslaget inom projekt 89901 ”Investeringsreserv”.
Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens skrivelse, 2008-04-10.
2. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-04-10.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 101, 2008-04-21.
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KS/2008:215
§ 100
Ändring av beslut ang motion av Eva Viltok ang "projekt ung Resurs, Ungdom i
sysselsättning"
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 101, 28 maj 2007 och därigenom avföra motion ”projekt ung Resurs, Ungdom i sysselsättning”, inlämnad av Eva Viltok (ns), utan
åtgärd med hänvisning till att Gällivare kommun beslutat delta i projektet TAGE som
anses ha samma inriktning.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har 28 maj 2007 § 101 bl.a. beslutat att anta nämnd- och utredningsenhetens förslag daterad 3 maj 2007 samt att motionen därmed är besvarad.
Kommunstyrelsen har den 11 mars 2008 § 25 beslutat att anta ett nytt projekt TAGE
Gellivare som handlar om att hjälpa ungdomar i utanförskap till arbete eller utbildning.
Företagarnas lokala förening är initiativtagare och huvudman för detsamma.
Projekten är likartade och mot bakgrund av detta är det inte rationellt att driva två projekt parallellt med olika huvudmannaskap.
Förslag till beslut
att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 101, 28 maj 2007 och därigenom avföra motion ”projekt ung Resurs, Ungdom i sysselsättning”, inlämnad av Eva Viltok (ns), utan
åtgärd med hänvisning till att Gällivare kommun beslutat delta i projektet TAGE som
anses ha samma inriktning.
Beslutsunderlag
1. Nämnd och utredningsenhetens skrivelse, 2008-04-08.
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 101, 2007-05-28.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 102, 2008-04-21.
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Kommunstyrelsen
KS/2007:395
§ 101
Motion av Rita Poromaa (s), Birgitta Larsson (s), Margareta Pohjanen (s) och
Anna-Karin Heneskär (s) ang Kommunbladet snarast återinförs
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att konstatera att utvecklingsenheten under 2008 skall återuppta produktionen av en
informationsskrift med arbetsnamnet "Kommunbladet" med utgivning 2-4 gånger per
år,
att motionen anses besvarad.
Bakgrund
I ärende KOM.2005.124.501 presenterade utvecklingsenheten Informations- och kommunikationsplan 2005/06. I denna ingick bland annat att återuppta produktionen av en
informationsskrift med arbetsnamnet "Kommunbladet" med utgivning 2-4 gånger per
år.
Kommunstyrelsen beslutade 7 juni 2005 § 156 att anta Info- och Kom.planen med undantag av Kommunbladet samt Gällivare-guiden med hänvisning till att ta ställning till
finansiering av dessa aktiviteter vid september månads ks. Vid detta sammanträde togs
beslutet 12 september 2005 § 191 att hänskjuta beslutat att finansiera aktiviteterna till
2007 års budgetarbete.
Kommunfullmäktige tog sedermera beslutet att bevilja medel till aktiviteten Kommunbladet i samband med budgetarbetet 2007.
Utvecklingsenheten har i sin planering lagt in starten av produktion av Kommunbladet
hösten 2008.
Förslag till beslut
att konstatera att utvecklingsenheten under 2008 skall återuppta produktionen av en
informationsskrift med arbetsnamnet "Kommunbladet" med utgivning 2-4 gånger per
år,
att motionen anses besvarad.
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Beslutsunderlag
1. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2008-04-09.
2. Motion av Rita Poromaa (s), Birgitta Larsson (s), Margareta Pohjanen (s) och
Anna-Karin Heneskär (s) ang Kommunbladet snarast återinförs.
3. Kommunfullmäktiges protokoll § 109, 2007-05-28.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 103, 2008-04-21.
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Kommunstyrelsen
KS/2007:690
§ 102
Motion av Sven-Erik Nilsson (v) och Tycko Lehto (v) ang återvinningsstation
Tjautjas
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avge följande svar på framställan i motionen,
att service- och teknikförvaltningen i samband med kommande diskussioner med Förpacknings- och tidningsinsamlingen angående det återvinningssystem som ska finnas i
Gällivare påtalar den önskan som boende i Tjautjas framfört,
att därmed anse motionen besvarad.
Bakgrund
Inkommen motion med förslaget att Gällivare kommun ska verka för att även Tjautjasborna ska kunna lämna sitt sorterade avfall i Tjautjas, har översänts till service- och
tekniknämnden för yttrande.
Från den 1 januari 2005 skärptes kraven på service till konsumenterna i förordningen
om producentansvar för förpackningar och returpapper. Syftet med producentansvaret är
att producenterna ska ta ansvar för de produkter som de släpper ut på marknaden så att
produkterna utvecklas i en mer miljöanpassad riktning. Syftet är dessutom att se till att
de förpackningar, det returpapper och de däck som tillvärkas tas om hand på ett miljömässigt godtagbart sätt. Det kan ske genom återanvändning, återvinning eller materialutnyttjande.
Kommunerna kan inte uppfylla det sk producentansvaret. Gällivare kommun har upplåtit markområden åt det företag som ansvarar för återvinningsstationerna FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) för att möjliggöra utplacering av återvinningskärl. Det
är FTI som har att besluta var återvinningsstationerna ska placeras.
Förslag till beslut
att avge följande svar på framställan i motionen,
att service- och teknikförvaltningen i samband med kommande diskussioner med Förpacknings- och tidningsinsamlingen angående det återvinningssystem som ska finnas i
Gällivare påtalar den önskan som boende i Tjautjas framfört,
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att därmed anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag
1. Redogörelse i ärendet, Service- och teknikförvaltningens behov.
2. Nyhetsbrev från Förpacknings- och tidningsinsamlingen.
3. Kommunfullmäktiges protokoll § 243, 2007-12-03.
4. Motion av Sven-Erik Nilsson (v) och Tycko Lehto (v).
5. Service- och tekniknämndens protokoll § 53, 2008-04-08.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 104, 2008-04-21.
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KS/2007:535
§ 103
Motion av Roland Axelsson (s), Siv Vågman (s) och Tommy Karlsson (s) angående
översyn av prissättning på årskort i våra badhus
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Bakgrund
Inkommen motion med förslag att se över prissättningen på årskort i kommunens badhus har översänts till service- och tekniknämnden för yttrande. Service- och teknikförvaltningen har den 26 november 2007 lämnat ett yttrande över motionen till serviceoch tekniknämnden. Vid sammanträde den 11 december 2007 § 127 har nämnden också
beslutat att till kommunstyrelsen lämna yttrande i ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 januari 2008 § 23 att återremittera ärendet till service- och tekniknämnden med hänvisning till att nämnden ej behandlat förslaget i motionen. Ny utredning har därefter företagits.
Förslag till beslut
att avslå motionen.
Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens skrivelse, 2008-02-21.
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 173, 2007-08-27.
3. Motion av Roland Axelsson (s), Siv Vågman (s) och Tommy Karlsson (s).
4. Service- och tekniknämndens protokoll § 127, 2007-12-11.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 23, 2008-01-28.
6. Service- och tekniknämndens protokoll § 51, 2008-04-08.
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 105, 2008-04-21.
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KS/2008:284
§ 104
Ansökan om bidrag för reparationer i Malmbergets Ishall
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att delegera beslutanderätt i ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott,
att ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2008.
Bakgrund
Ansökan om fullt bidrag för ny installation av nya armaturer (lysrör) i taket ovan Ishockey rink i Malmberget's Ishall samt ansökan om bidra för isolering av sarg i Malmbergets Ishall.
Summan på ansökningar 1 och2 blir totalt inkl moms 750.000kr
Beslutsunderlag
1. Ansökan om bidrag för reparationer i Malmbergets ishall.
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