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KS/2008:299
§ 105
Flygtrafiksituationen i Gällivare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Nordic Airways AB skall till Gällivare kommun, fr.o.m. måndagen den 16 juni 2008
för utförda tjänster vid flygplatsen veckovis förskottsbetala 100.000 kronor till bankgiro
5036-7093. Betalningen skall vara Gällivare kommun tillhanda varje måndag. Bevis om
utförd betalning skall verifieras via e-post till ekonomienheten samt flygplatsen,
att avstämning av gjorda betalningar utifrån utfall sker månadsvis i efterskott. Eventuell
överdebitering från kommunens sida regleras, i första hand, genom avräkning mot tidigare upplupen skuld till Gällivare kommun,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att teckna överenskommelse med bolaget,
att betrakta tidigare upprättad avbetalningsplan som förfallen,
att förfallna fakturor skall inarbetas i det belopp som skall betalas veckovis i förskott,
att därest ovanstående villkor ej efterlevs kommer Lapland Airport ej vara tillgänglig för
Nordic Airways AB.
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KS/2008:21
§ 106
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/2008:3
§ 107
Budgetuppföljning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information,
att socialnämnden och service- och tekniknämnden inkommer med skriftliga åtgärdsplaner till kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 18 augusti 2008.
Protokollsanteckning
Lars Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) inlämnar skriftlig protokollsanteckning. Se bilaga 1.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningscheferna budgetuppföljning.
Inga-Maj Backman, förvaltningschef service och teknikförvaltningen, informerar prioriteringar för kommande investeringar samt budget fram till maj 2008.
Marianne Jonsson, förvaltningschef för socialförvaltningen, informerar kort om socialnämndens budget fram till maj 2008.
Torbjörn Nilsson, tf förvaltningschef för barn- utbildning och kulturförvaltningen, och
Magnus Svensson, resurschef för barn- utbildning- och kulturförvaltningen, redovisar
BUoK-nämndens budget fram till maj 2008.
Lennart Johansson, kommunchef, redovisar budgetuppföljning fram till maj 2008.
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KS/2008:64
§ 108
Information från de kommunala råden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp information från de av kommunstyrelsens ledamöter som har uppdrag som representanter i något av de kommunala råd som finns i Gällivare.
Jeanette Wäppling (v) och Börje Johansson (s) informerar om Kommunala pensionärsrådet.
Wania Lindberg (s) informerar om Kommunala handikapprådet.
Birgitta Larsson (s) informerar om Landsbygdsrådet.
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Kommunstyrelsen
KS/2008:64
§ 109
Information från Ungdomsrådet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen.
Bakgrund
Vid dagens kommunstyrelsesammanträde presenteras Ungdomsrådets verksamhetsberättelse 2007 av representanter från Ungdomsrådet
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KS/2008:133
§ 110
Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att konstatera att kommunstyrelsen fortlöpande arbetar med att effektivisera sin uppsiktsplikt,
att i övrigt med beaktande lägga rapport Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt
till handlingarna,
att beslutet delges kommunfullmäktige.
Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna i Gällivare kommun har granskat kommunstyrelsens
uppsiktsplikt och vill ha kommunstyrelsens svar på vilka åtgärder som avses vidtas mot
bakgrund av utförd granskning. Granskningen av kommunstyrelsens uppsiktsplikt har
bl.a. genomförts genom studier av reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsen har inga ekonomiska konsekvenser att ta ställning till i ärendet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att konstatera att kommunstyrelsen fortlöpande arbetar med att effektivisera sin uppsiktsplikt,
att i övrigt med beaktande lägga rapport Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt
till handlingarna,
att beslutet delges kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
1. Revisorernas rapport – Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
2. Nämnd och utredningsenhetens skrivelse, 2008-05-06.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, § 111, 2008-05-20.
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KS/2008:33
§ 111
Redovisning av kommunens organisation avseende ungdomsarbetet mm.
Handlingsplan för samordning av kommunens ungdomsarbete (2005:471)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tidigare lagda utredningsförslag 1 till och med 3 avseende ungdomsarbetets formuleringsarena (VAD) omfattas av projektet ”Balanserad styrning och verksamhetsutveckling för Gällivare kommun” (ansvarig: Nämnd- och utredning),
att tidigare lagda utredningsförslag 1 och 2 avseende ungdomsarbetets realiseringsarena
(HUR) utgår till förmån för det mer utarbetade förslag om ungdomslotsar som finns i
utredningen ”Förslag och arbetsmodell för det framtida ungdomsfullmäktige” som
kommer att behandlas av kommunstyrelsen under senare delen av år 2008,
att istället för en traditionell ungdomschecklista sätta en rubrik ”Konsekvenser för barn
och ungdomar” i dokumentmallen för tjänsteskrivelser i LEX. Den nya dokumentmallen
används under en provperiod från september 2008 till december 2008 (ansvarig: Kommunstyrelsen). En utvärdering ska redovisas både till kommunstyrelsen och till ungdomsrådet senast februari 2009 (ansvarig: Nämnd- och utredningsenheten).
Bakgrund
Den 26 november 2007 beslutade Ksau att skicka utredningen ”Redovisning av kommunens organisation avseende ungdomsarbetet” på remiss. Totalt utsågs elva remissinstanser: Ungdomsrådet, BUoK-nämnden, Socialnämnden, Service- och tekniknämnden,
och de politiska partierna (totalt sju stycken).
Ekonomiska konsekvenser
Föreslagna beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att tidigare lagda utredningsförslag 1 till och med 3 avseende ungdomsarbetets formuleringsarena (VAD) omfattas av projektet ”Balanserad styrning och verksamhetsutveckling för Gällivare kommun” (ansvarig: Nämnd- och utredning),
att tidigare lagda utredningsförslag 1 och 2 avseende ungdomsarbetets realiseringsarena
(HUR) utgår till förmån för det mer utarbetade förslag om ungdomslotsar som finns i
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utredningen ”Förslag och arbetsmodell för det framtida ungdomsfullmäktige” som
kommer att behandlas av kommunstyrelsen under 2008,
att istället för en traditionell ungdomschecklista sätta en rubrik ”Konsekvenser för barn
och ungdomar” i dokumentmallen för tjänsteskrivelser i LEX. Den nya dokumentmallen
används under en provperiod från september 2008 till december 2008 (ansvarig: Kommunstyrelsen). En utvärdering ska redovisas både till kommunstyrelsen och till ungdomsrådet senast februari 2009 (ansvarig: Nämnd- och utredningsenheten).
Beslutsunderlag
1. Nämnd och utredningsenhetens skrivelse, 2008-05-07.
2. Utredningen ”Barn- och unga i Gällivare kommun”, 2007-09-05.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 112, 2008-05-20.
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KS/2008:23
§ 112
Lokalutredning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta utredningsdirektiv för ”Projekt lokalöversyn”,
att uppdra åt service- och teknikförvaltningen att genomföra projekt övergripande lokalöversyn,
att anvisa 250.000 kr till driftprojekt 94020 ”Projekt lokalöversyn” med ansvar 126
verksamhet 202 i 2008 års budget,
att anslaget finansieras genom omdisponering av 250.000 kr ur anslaget verksamhet 948
”Kommunstyrelsens reserv för omställningskostnader” i 2008 års budget,
att anvisa 500.000 kr till driftprojekt 94020 ”Projekt lokalöversyn” med ansvar 126
verksamhet 202 i 2009 års budget,
att utredningen skall presenteras under tredje kvartalet år 2009.
Bakgrund
Utredningsdirektiv för övergripande lokalöversyn har upprättats.
Förslag till beslut
att kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra projekt övergripande lokalöversyn,
att anvisa 250.000 kr till driftprojekt 94020 ”Projekt lokalöversyn” med ansvar 126
verksamhet 202 i 2008 års budget,
att anslaget finansieras genom omdisponering av 250.000 kr ur anslaget verksamhet 948
”Kommunstyrelsens reserv för omställningskostnader” i 2008 års budget,
att anvisa 500.000 kr till driftprojekt 94020 ”Projekt lokalöversyn” med ansvar 126
verksamhet 202 i 2009 års budget.
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Beslutsunderlag
1. Fastighetsavdelningens skrivelse, 2008-04-10.
2. Skrivelse Tommy Nyström (s) och Birgitta Larsson (s), 2008-01-17.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 7, 2008-01-28.
4. Service- och teknikförvaltningens skrivelse, 2008-03-18.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 64, 2008-03-25.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 113, 2008-05-20.
Yrkande
Jeanette Wäppling (v) yrkar att anta utredningsdirektiv för ”Projekt lokalöversyn”,
att uppdra åt service- och teknikförvaltningen att genomföra projekt övergripande lokalöversyn,
att anvisa 250.000 kr till driftprojekt 94020 ”Projekt lokalöversyn” med ansvar 126
verksamhet 202 i 2008 års budget,
att anslaget finansieras genom omdisponering av 250.000 kr ur anslaget verksamhet 948
”Kommunstyrelsens reserv för omställningskostnader” i 2008 års budget,
att anvisa 500.000 kr till driftprojekt 94020 ”Projekt lokalöversyn” med ansvar 126
verksamhet 202 i 2009 års budget,
att utredningen skall presenteras under tredje kvartalet år 2009.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Jeanette Wäpplings
förslag.
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KS/2008:276
§ 113
Revidering av miljönämndens dokumenthanteringsplan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna revidering av dokumenthanteringsplan för miljö- och byggnämnden.
Bakgrund
Miljökontorets gällande dokumenthanteringsplan är godkänd av miljönämnden den 13
december 1995 § 116.
Revideringen av dokumenthanteringsplanen har skett pga. förändringar i dokumentflödet, t.ex. har e-post blivit allt vanligt.
Vid utarbetandet av planen har hänsyn tagits till Gällivare kommuns regler för elektronisk posthantering samt Svensk Kommunförbundets/Landstingsförbundets gallringsråd
nr 8 ”Bevara eller gallra? – råd för kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamhet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna revidering av dokumenthanteringsplan för miljö- och byggnämnden.
Beslutsunderlag
1. Dokumenthanteringsplan för miljö- och byggnämnden.
2. Miljö- och byggnämndens protokoll § 146, 2008-04-17.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 114, 2008-05-20.
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KS/2008:280
§ 114
Revidering av byggnämndens dokumenthanteringsplan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta dokumenthanteringsplan för miljö- och byggnämnden.
Bakgrund
Dokumenthanteringsplan för byggnämnden har upprättats.
Vid utarbetandet av planen har hänsyn tagits till Gällivare kommuns regler för elektronisk posthantering.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta dokumenthanteringsplan för miljö- och byggnämnden.
Beslutsunderlag
1. Dokumenthanteringsplan bygg.
2. Miljö- och byggnämndens protokoll § 146, 2008-04-17.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 115, 2008-05-20.
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KS/2008:281
§ 115
Arkivbeskrivning för miljö- och byggnämndens verksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna arkivbeskrivning för miljö- och byggnämnden.
Bakgrund
En gemensam arkivbeskrivning för miljö- och byggnämnden har upprättats.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna arkivbeskrivning för miljö- och byggnämnden.
Beslutsunderlag
1. Arkivbeskrivning för miljö- och byggnämnden.
2. Miljö- och byggnämndens protokoll § 145, 2008-04-17.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 116, 2008-05-20.
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KS/2008:297
§ 116
Finansieringsgrad för verksamheten inom miljöområdet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa självfinansieringsgraden för miljötillsynen till 50 %.
Bakgrund
Miljö- och byggnämndens fördelning av hur kostnaderna ska delas mellan avgifter och
skattemedel representeras av finansieringsgraden. Budgeten förutsätter en 50 % självfinansieringsgrad för verksamheten inom miljöområdet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa självfinansieringsgraden för miljötillsynen till 50 %.
Beslutsunderlag
1. Miljö- och byggnämndens protokoll § 150, 2008-04-17.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott § 117, 2008-05-20.
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KS/2007:283
§ 117
Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till lokala riktlinjer för serveringstillstånd.
Reservation
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 3 april 2006 att uppdra till nämnd- och utredningsfunktionen att utarbeta lokala riktlinjer för serveringstillstånd. Ärendet har lämnats till
socialnämnden, Barn-, utbildning- och kulturnämnden samt till service- och tekniknämnden för yttrande den 20 november 2007. Yttrande avseende förslaget har inkommit
från socialnämnden den 10 april 2008. Barn-, utbildning- och kulturnämnden samt service- och tekniknämnden har den 8 maj 2008 meddelat att de ej avser att inkomma med
yttrande angående förslaget. Socialnämnden ställer sig positiv till förslaget till lokala
riktlinjer för serveringstillstånd.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till lokala riktlinjer för serveringstillstånd.
Beslutsunderlag
1. Nämnd och utredningsenhetens skrivelse, 2008-05-08.
2. Lokala riktlinjer för serveringstillstånd.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 119, 2008-05-20.
Yrkande
Lars Alriksson (m) inlämnar skriftlig yrkande. Se bilaga 2.
Tommy Nyström (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot 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/2008:307
§ 118
Förvaltningsavtal angående kommunala fastigheter med Top bostäder AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att nuvarande förvaltningsavtal med TOP bostäder AB förlängs ett år till 2009-06-30,
att service- och teknikförvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag samt finansieringsförslag för extern hjälp för uppföljning/analys av förvaltningsavtalets utfall för
perioden 2006-2007.
Bakgrund
Innevarande förvaltningsavtal med TOP bostäder AB löper till och med 2008-06-30.
Diskussioner har förts med TOP bostäder om dels en förlängning av förvaltningsavtalet
dels nödvändigheten av en uppföljning/analys för 2006 och 2007.
Förslag till beslut
att nuvarande förvaltningsavtal med TOP bostäder AB förlängs ett år till 2009-06-30,
att kommunledningskontoret får i uppdrag att anlita extern hjälp för uppföljning/analys
av förvaltningsavtalets utfall för perioden 2006-2007.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 120, 2008-05-20.
2. Service- och teknikförvaltningens skrivelse, 2008-05-20.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar att nuvarande förvaltningsavtal med TOP bostäder AB förlängs ett år till 2009-06-30,
att service- och teknikförvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag samt finansieringsförslag för extern hjälp för uppföljning/analys av förvaltningsavtalets utfall för
perioden 2006-2007.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag.
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KS/2008:308
§ 119
Hyra av lokal för LSS-boende på Granbacka, hyresvärd Top bostäder AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att projektkonto 51037 avslutas.
Bakgrund
Socialförvaltningen är i stort behov av gruppbostäder enligt LSS, dvs. bostäder anpassade för funktionshindrade. Översyn har gjorts av kommunens resp. TOP bostäders bestånd av lämpliga lokaler. TOP bostäder AB har erbjudit sig att anpassa lokaler på
Granbacka med fyra lägenheter för LSS boende samt personal- och gemensamhetsutrymmen. Socialförvaltningen har accepterat detta hyresalternativ. Detta innebär att
kvarstående medel på investeringskonto 51037 ”Nytt gruppboende LSS”, totalt 3690
kkr i 2008 års budget inklusive KB inte längre behövs.
Förslag till beslut
att projektkonto 51037 avslutas.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 121, 2008-05-20.
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KS/2008:309
§ 120
Ullatti skola, framtida användning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens inriktning är att byggnaden flyttas till Gällivare tätort,
att byggnaden ingår i ”Projekt lokalöversyn”,
att inhämta yttrande från barn- utbildning och kulturnämnden vad avser deras behov av
förskolelokaler/matsal.
Reservation
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Ullatti skola, framtida användning.
Ullatti skola är i dagsläget helt utan kommunal verksamhet. Köksdelen som tidigare
använts av både skolan och äldreomsorgen är förändrad genom anpassning i omsorgens
lokaler så att dom själva klarar av sin kosthantering. I byggnaden finns även PRO som
lånar slöjdsalen och Ullatti tvättstuguförening som använder en liten lokal för sin verksamhet. Skolan är ca 730 m2 stor och är förberedd byggnadstekniskt för att relativt enkelt kunna flyttas till alternativ ort/placering.
I Gällivare tätort saknas det i dagsläget lokaler till förskoleverksamhet, Bouk-nämnden
har Bouk § 39, beslutat att anmäla frågan till kommunstyrelsen.
Mariaskolan i Gällivare hyr i dagsläget sin matsal privat i fastigheten Popeln 3.
Fastighetsägaren planerar att sälja fastigheten pga. Planerat förvärv av en annan fastighet för nuvarande verksamhet. Kommunen riskerar i och med detta att tvingas ersätta
nuvarande hyrd lokal med något annat alternativ.
I samband med den strukturplan som Bouk-förvaltningen presenterade under 2007 finns
ett alternativ som redovisar flyttning av Ullatti skola till Mariaskolans område samt ombyggnad till matsal och ytterligare en förskoleavdelning. Detta innebär att Mariaskolan
har egen matsal samt två förskoleavdelningar. I samband med detta måste också
markarbeten ske för hela Mariaskolans område. Kostnaderna för flyttning och anpassning av Ullatti skola beräknas till 6,5 Mkr samt markarbeten till 2,5 Mkr.
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Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen beslutar
att Ullatti skola flyttas till Mariaskolan i Gällivare under våren 2009,
att service- och teknikförvaltningen omgående förbereder projekt med ändring av detaljplan och geoteknisk undersökning under 2008 som finansieras ur anslag 204 objekt
94014, avveckling fastigheter.
Beslutsunderlag
1. Fastighetsavdelningens skrivelse, 2008-05-08.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 122, 2008-05-20.
3. Skrivelse från PRO samorganisationen i Gällivare, 2008-05-16.
4. Skrivelse från Landsbygdsrådet Gellivare, 2008-05-16.
Yrkande
Margareta Henricsson (ns) yrkar att ärendet remitteras till barn-, utbildning- och kulturnämnden för att inhämta nämndens yttrande före kommunstyrelsen tar ställning i frågan
om flytt av skola från Ullatti.
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s), Lars Alriksson (m)
och Yvonne Bergmark Bröske (fp) att kommunstyrelsens inriktning är att byggnaden
flyttas till tätorten,
att byggnaden ingår i ”Projekt lokalöversyn”,
att inhämta yttrande från barn- utbildning och kulturnämnden vad avser deras behov av
förskolelokaler/matsal.
Propositionsordning
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag mot Stig Erikssons m.fl. förslag till
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i
enlighet med Stig Erikssons m.fl. förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 24 (40)

2008-06-02
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:310
§ 121
Intresse av förvärv Popeln 3, Gällivare kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ej förvärva Popeln 3 Gällivare kommun.
Bakgrund
Intresse av förvärv Popeln 3 Gällivare kommun.
Mariaskolan i Gällivare hyr i dagsläget sin matsal privat i fastigheten Popeln 3. Fastighetsägaren planerar att sälja fastigheten pga. planerat förvärv av en annan fastighet för
nuvarande verksamhet. Kommunen riskerar i och med detta att tvingas ersätta nuvarande hyrd lokal med något annat alternativ. Gällivare kommun bör i och med den planerade försäljningen i god tid avgöra sin inställning som eventuell spekulant till fastigheten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att ej förvärva Popeln 3 Gällivare kommun.
Beslutsunderlag
1. Fastighetsavdelningens skrivelse, 2008-05-08.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 123, 2008-05-20.
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KS/2008:311
§ 122
Bidragsansökan - projekt Viva Worldcup
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan.
Bakgrund
Gällivare/Malmbergets fotbollsförening har inkommit med hemställan om bidrag om
totalt 353.000 kr för Projekt Viva World Cup, Gällivare 7-13 juli 2008.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Gällivare/Malmbergets fotbollsförening.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 124, 2008-05-20.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Tommy Nyström (s), Stig Eriksson (s),
Yvonne Bergmark Bröske (fp), Margareta Henricsson (ns) och Birgitta Larsson (s) avslag till ansökan.
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KS/2007:698
§ 123
Försäljning av tomt på Apelbacka
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tomten Gällivare 12:513 försäljs till Britt-Marie Persson och Peter Fredriksson för en
köpeskilling av 150.100 kronor.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i beslut den 11 februari 2008 § 12 beslutat att försälja tomten
Gällivare 12:513 till Britt-Marie Persson.
Sökanden har anhållit om att beslutet ändras så att köpare skall vara Britt-Marie Persson
och Peter Fredriksson. För att köparna skall erhålla lagfart erfordras att beslutet ändras.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att tomten Gällivare 12:513 försäljs till Britt-Marie Persson och Peter Fredriksson för en
köpeskilling av 150.100 kronor.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens protokoll § 12, 2008-02-11.
2. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-05-12.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 125, 2008-05-20.
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§ 124
Försäljning av bostadstomt på Apelbacka
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Sparken 10 försäljs till Ronny Ärlebrand för en köpeskilling av 142.000 kronor.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i beslut den 11 februari 2008 § 11 beslutat att försälja tomten
Sparken 10 till Ronny Ärlebrand och Camilla Martinsson.
Sökanden har anhållit om att beslutet ändras så att köpare skall vara Ronny Ärlebrand.
För att köparen skall erhålla lagfart erfordras att beslutet ändras.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att Sparken 10 försäljs till Ronny Ärlebrand för en köpeskilling av 142.000 kronor.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens protokoll § 11, 2008-02-11.
2. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-05-12.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 126, 2008-05-20.
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KS/2008:306
§ 125
Försäljning av tomterna Gällivare 12:479, 12:480 och 12:481
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att försälja Gällivare 12:479 med en areal av 957 m2 till LKAB för en köpeskilling av
102.850 kronor,
att försälja Gällivare 12:480 med en areal av 957 m2 till LKAB för en köpeskilling av
102.850 kronor,
att försälja Gällivare 12:481 med en areal av 957 m2 till LKAB för en köpeskilling av
102.850 kronor.
Bakgrund
LKAB har genom Lennart Thelin anhållit om att få förvärva rubr. tomter. Avsikten med
förvärvet är att flytta bostadshus från Elevhemsområdet.
Tomterna ligger efter Bagarvägen och är i gällande detaljplan avsatta för bostadsändamål. Tomterna har erbjudits till försäljning via tomtkön. Ingen har dock visat något intresse för förvärv.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att försälja Gällivare 12:479 med en areal av 957 m2 till LKAB för en köpeskilling av
102.850 kronor,
att försälja Gällivare 12:480 med en areal av 957 m2 till LKAB för en köpeskilling av
102.850 kronor,
att försälja Gällivare 12:481 med en areal av 957 m2 till LKAB för en köpeskilling av
102.850 kronor.
Beslutsunderlag
1. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-05-12.
2. Karta.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 127, 2008-05-20.
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KS/2008:158
§ 126
Fördjupad översiktsplan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Framtid Gällivare-Malmberget-Koskullskulle fördjupad översiktsplan, FÖP,
2008-2025 del 1-6 samt detta utlåtande med bilaga särskild sammanställning daterad
den 22 maj 2008.
Protokollsanteckning
Lars Alriksson (m) lämnar skriftlig protokollsanteckning. Se bilaga 3.
Bakgrund
Ett förslag till fördjupad översiktsplan över tätorten har varit utställd för granskning
under perioden 3 mars-29 april 2008.
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att redovisa en planeringsidé för perioden
2008-2025 för Gällivare-Malmberget-Koskullskulle. Planen ska visa kommunens övergripande syn på användandet av mark- och vattenområdena och hur planområdet är
tänkt att utvecklas eller bevaras.
Förslag till beslut
att Framtid Gällivare-Malmberget-Koskullskulle, fördjupad översiktsplan FÖP 2008-2025
del 1-6, samt detta utlåtande med bilaga särskild sammanställning daterad den 22 maj 2008,
bör tillstyrkas av kommunstyrelsen inför antagande i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
1. Fördjupad Översiktsplan, FÖP, 2008-2025, del 1-6.
2. Fördjupad Översiktsplan, FÖP, 2008-2025, del 7 inklusive särskild sammanställning.
3. Miljö- och byggnämndens protokoll § 154, 2008-05-22.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 30 (40)

2008-06-02
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:213
§ 127
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, Torbjörn Nilsson, 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, Elsy Nordvall, 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 Hagadahl, 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 § 97, 2008-05-05.
Bakgrund
För att klara våra åtaganden samt att vissa personalbyten skett inom förvaltningsorganisationen krävs en revidering av kommunstyrelsens beslut den 5 maj 2008, § 97,
avseende undertecknande av handlingar.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att i enlighet med kommunstyrelsens reglemente § 22 bemyndiga kommunstyrelsens
ordförande och vice ordförande tillsammans eller var för sig, tillsammans med Lennart
Johansson, Marianne Jonsson, Torbjörn Nilsson, 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, Elsy Nordvall, 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,

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 32 (40)

2008-06-02
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
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 Hagadahl, 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 § 97, 2008-05-05.
Beslutsunderlag
1. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-05-12.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 130, 2008-05-20.
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KS/2008:247
§ 128
Översyn av växelfunktionen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bygga om entré/reception/frontdesk i förvaltningsbyggnaden,
att utreda kostnader och konsekvenser för placering av Gällivare kommuns växel med
anledning av ombyggnation, utredningen skall presenteras vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 20 oktober 2008,
att hänskjuta finansieringen av ombyggnationen till budgetberedningen, juni 2008.
Reservation
Lars Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig till förmån för eget
lagt förslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige avsatte år 2005 600.000 kr för en ombyggnation av kommunväxeln till en kund tjänst/växel eller som vi idag pratar en FRONTDESK med växeln i bakgrunden.
Avsikten var att få växelns lokaler mer öppen och att få en bemannad kundtjänst.
I samband med att växeln skulle byggas om fanns tankar om att förbättra service och
tillgängligheten mot allmänheten och att förbättra arbetssituationen för växelpersonalen
genom bl.a. arbetsrotation. Denna ombyggnation har inte blivit utförd. Medel för denna
ombyggnation har under alla åren funnits med i investeringsbudgeten.
Ekonomiska konsekvenser
År 2005 avsattes det 600.000 kr för att bygga en ny reception/frontdesk men eftersom
vårt förslag innebär en något större ombyggnation kommer inte dessa medel räka till
Om man ska utgå ifrån att kunna skapa en någorlunda trygg arbetsmiljö för politiker och
tjänstemän bör man på något sätt skärma av foajén i enlighet med de skisser som presenterats.
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En ombyggnation i den omfattningen beräknas till ca 900.000 kr plus projekteringskostnader för ca 150.000 kr. I ombyggnationskostanden har ingen hänsyn tagits till det höga
kostandsläget som är i Gällivare just nu eller merkostnader vid en eventuell flytt av växeln till RC. Om man utgår ifrån det höga kostnadsläget samt att växeln skall flyttas får
man nog räkna med en kostnad på ca 1.200.000 - 1.500.000 kr plus projektering.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att bygga om entré/reception/frontdesk i förvaltningsbyggnaden,
att utreda kostnader och konsekvenser för placering av Gällivare kommuns växel med
anledning av ombyggnation, utredningen skall presenteras vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 20 oktober 2008,
att hänskjuta finansieringen av ombyggnationen till budgetberedningen, juni 2008.
Beslutsunderlag
1. Nämnd och utredningsenhetens skrivelse, 2008-05-16.
2. Kostnadsbedömning, 2008-05-06.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 131, 2008-05-20.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp) att växeltjänsten ska upphandlas.
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) i enlighet med lagt
förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag mot Stig Erikssons m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i
enlighet med Stig Erikssons förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 35 (40)

2008-06-02
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:110
§ 129
Ny 130-kV ledning från Vattenfalls ställverk PT 72 i Gällivare till Bolidens
ställverk i nya Aitik
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att inte ha något att erinra mot planerad130-kV ledning från Vattenfalls ställverk PT 72 i
Gällivare till Bolidens ställverk i nya Aitik i befintlig ledningssträckning.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar Jonas Weinz och Kjell Eriksson, Vattenfall, om
Vattenfalls planer för ny 130-kV ledning från Vattenfalls ställverk PT 72 i Gällivare till
Bolidens ställverk i nya Aitik.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att inte ha något att erinra mot planerad130-kV ledning från Vattenfalls ställverk PT 72 i
Gällivare till Bolidens ställverk i nya Aitik i befintlig ledningssträckning.
Beslutsunderlag
1. Projektbeskrivning Aitikprojektet, etapp 1 och 2, Vattenfall, 2008-05-08.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 132, 2008-05-20.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 36 (40)

2008-06-02
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:343
§ 130
Konto för Projekt Gränsleden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att projekt Gränsleden använder slag 16639, ansvar 60026 vid försäljning av kartor och
övrigt material om Gränsleden.
Bakgrund
Styrgruppen för projekt Gränsleden har vid sitt sammanträde den 23 april 2008 beslutat
att skriva till kommunstyrelsen och föreslå att Gränsleden får ett kontonummer som kan
användas till att de medel som inkommer vid försäljning av kartor och övrigt material
om Gränsleden insätts på detta kontonummer.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta
att projekt Gränsleden använder slag 16639, ansvar 60026 vid försäljning av kartor och
övrigt material om Gränsleden.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Projekt Gränsleden, 2008-05-19.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 134, 2008-05-20.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 37 (40)

2008-06-02
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:358
§ 131
Myndighetskrav vid Gällivare flygplats
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa 250 000 kr till projekt 71048 ”Beläggning för ramputr, dagermarkeringar”
med ansvar 124,
att anslaget finansieras genom omdisponering ur anslaget inom projekt 89901 ”Investeringsreserv”.
Bakgrund
LFV krav vid verksamhetskontroll Lapland Airport.
Inom investeringsreserven finns f n, efter tidigare beslutade och föreslagna objekt,
1.802.000 kr disponibelt.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser förutom kapitalkostnad har redovisats.
Förslag till beslut
att anvisa 250 000 kr till projekt 71048 ”Beläggning för ramputr, dagermarkeringar”
med ansvar 124,
att anslaget finansieras genom omdisponering ur anslaget inom projekt 89901 ”Investeringsreserv”.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Flygplatschef, 2008-04-23.
2. Karta.
3. Service- och tekniknämndens protokoll § 78, 2008-05-13.
4. Kommunledninskontorets skrivelse, 2008-05-22.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 38 (40)

2008-06-02
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:359
§ 132
Utbyte av bankantljus vid Gällivare flygplats
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa 200.000 kr till projekt 71047 ”Bankantljus” med ansvar 124,
att anslaget finansieras genom omdisponering ur anslaget inom projekt 89901 ”Investeringsreserv”.
Bakgrund
Armaturer till bankantljus Lapland Airport, tillverkas ej längre och behöver därför förnyas.
Inom investeringsreserven finns f n, efter tidigare beslutade och föreslagna objekt,
1.552.000 kr disponibelt.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser förutom kapitalkostnad har redovisats.
Förslag till beslut
att anvisa 200.000 kr till projekt 71047 ”Bankantljus” med ansvar 124,
att anslaget finansieras genom omdisponering ur anslaget inom projekt 89901 ”Investeringsreserv”.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll § 79, 2008-05-13.
2. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-05-22.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 39 (40)

2008-06-02
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:287
§ 133
Förslag på utredning om kommunens förslagsverksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera ärendet till nämnd- och utredningsenheten för utredning angående kommunens förslagsverksamhet.
Bakgrund
Med anledning av rapporten från Expandum AB angående Idéum – Focusera och den
koppling till bl.a. LKAB:s förslagsverksamhet som ingår i projektet, har kommunstyrelsens näringslivsutskott aktualiserat frågan om Gällivare kommuns förslagsverksamhet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens näringslivsutskott föreslår kommunstyrelsen
att en utredning om kommunens förslagsverksamhet genomförs och med denna som
underlag tas beslut om den framtida förslagsverksamheten.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens näringslivsutskotts protokoll § 38, 2008-04-22.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar att ärendet remitteras till nämnd- och utredningsenheten för
utredning angående kommunens förslagsverksamhet.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 40 (40)

2008-06-02
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:345
§ 134
Anhållan om att tidigarelägga investering avseende informationsdisk Biblioteket
Gällivare och utrustning av utemiljön på Mariaskolan och Trummans förskola
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa 50.000 kr till projekt 32002 ”Biblioteksdiskar” med ansvar 60025,
att anslaget finansieras genom omdisponering ur anslaget inom projekt 89901 ”Investeringsreserv”.
Bakgrund
Barn- utbildnings- och kulturnämnden den 13 maj 2008 § 80 begär dels 50.000 kr till
investering i ny utlåningsdisk till Gällivare bibliotek dels 150.000 kr till utemiljön (lekplatser) på Maria respektive Trummans förskolor.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser förutom kapitalkostnad har redovisats.
Förslag till beslut
att anvisa 50.000 kr till projekt 32002 ”Biblioteksdiskar” med ansvar 60025,
att anslaget finansieras genom omdisponering ur anslaget inom projekt 89901 ”Investeringsreserv”.
Beslutsunderlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 80, 2008-05-13.
2. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-05-22.
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Yrkande till ärende: Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd, Dnr: 2007:283/702

Jag yrkar att följande ändringar ska göras till lokala riktlinjer för serveringstillstånd i
Gällivare kommun;
Att under rubriken allmänt ska detta skrivas in i enlighet med alkohollagen:
Enligt EU:s rättsregler skall kriterier vid tillståndsgivning vara objektiva och icke
diskriminerande, de skall innebära en garanti för den tillståndsansökandes rättsäkerhet och
likabehandling. Tillståndsgivningen fordrar lagstöd, skall bygga på i lag angivna grunder.
Prövningen baseras på i lag, förordning eller myndighetsföreskrifter i fastställda kriterier.
Dessa riktlinjer utgör den lokala tillämpningen av alkohollagens bestämmelser.
Utgångspunkten för tillståndsgivningen är således alkohollagen, men i dessa riktlinjer anges
den lokala tillämpningen, särskild risk för människors hälsa, serveringstider m.m. Beslutet
kan överklagas i domstol. Vidare skall tillståndsgivningen vara transparent, d v s riktlinjer
skall vara publicerade i förväg och kända. En tillståndssökande skall av riktlinjerna fa en god
kännedom om denne ska kunna erhålla ett serveringstillstånd eller vad som behövs för att
erhålla ett tillstånd.

Att rubriken: Olägenheter av social, nykterhets- eller ordningsmässig art ska bytas till
Olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.
Att under denna rubrik även ändra första stycket till;
Enligt alkohollagens 7 kap 9 § Om serveringen kan befaras medföra olägenheter ifråga om
ordning oh nykterhet eller särskild risk för människors hälsa,.får serveringstillstånd vägras
även om kraven i 7 och 8 § är uppffilda (Lag 2004:1045).
En individuell prövning skall ske vid varje ansökan med hänsyn till omständigheterna i det
enskilda fallet. Kommunens beslut ska ge en ufförlig och saklig motivering och vid ett avslag
ange konkreta omständigheter som talar emot ett bifall. Denna utredning görs vid samtliga
tillståndsansökningar.
Att andra stycket byts ut till;
Som olägenheter anses följande:
I de fall där polismyndigheten avstyrker ansökan med hänvisning till brottsbelastade områden
eller socialt belastade områden eller där risk för överetablering med ordningsstörning som
följd.

I de fall där miljöförvaltningen avstyrker ansökan med hänvisning till att närboende utsätts
eller riskerar att utsättas för störningar från serveringsstället.
I de fall kommunen känner till missförhållanden angående serveringsstället eller sökandes
lämplighet.
Att fjärde stycket stryks.

Att under rubriken tillfållig servering till allmänheten även skriva;
Endast juridisk och fysisk person som uppfyller kraven i 7 kap 7 § skall erhålla tillstånd att
servera alkoholdrycker vid tillfällig servering till allmänheten.
En grundförutsättning för tillstånd är att kraven från miljöförvaltningen, räddningstjänsten
och polismyndigheten är uppfyllda och att rätten att disponera marken kan styrkas.

När uteserveringsområde nyttjas av flera tillståndshavare krävs att varje tillstånshavares
serveringsområde är avgränsat från de övrigas.
Separata in och utsläpp med betryggande vakthållning måste garanteras liksom att servering
och konsumtion av alkohol enbart sker inom avgränsad serveringsyta.
Lagad mat under restaurangliknande former skall tillhandahållas. Miljöförvaltningens
tillstånd för hanteringen krävs.
Att under rubriken Organisation ändra skrivelsen som den tidigare varit.
Kommunstyrelsen är beslutsinstans för alkoholärenden med kommunledningskontoret som
beslutansvarig. Polismyndigheten är obligatorisk remissinstans vad avser permanenta
serveringstillstånd. Polismyndigheten yttrar sig över sökandes vandel och över
ordningsaspekter i det aktuella ärendet. Miljöförvaltningen yttrar sig över lokalens
lämplighet för tillagning av mat samt risk för störningar för närboende. Skatte- och
kronofogdemyndigheten yttrar sig över sökandes ekonomiska förhållanden och
socialnämnden bedömer de sociala aspekter i ärendet.

Lars Alriksson (m)
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