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KS/2008:21
§ 143
Information
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen med godkännande 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
Arbetsmiljöansvar i kommuner – Om förtroendevaldas arbetsgivarroll.
Tid: fredag 31 oktober 2008, kl. 08.00-12.00.
Plats: Gällivare eller Malmberget, lokal meddelas senare.
Avgift: Självkostnadspris. (Totalkostnaden fördelas/deltagare, ca 250 kr.)
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Kommunstyrelsen
KS/2008:525
§ 144
Information angående Malmberget
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppta ”Information angående Malmberget” som stående punkt på kommunstyrelsens
dagordning.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar Tommy Nyström (s) om Malmfältgruppens arbete.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:64
§ 145
Information från de kommunala råden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till Jeanette Wäppling (v) och Birgitta Larsson (s) att ta med sig fråga om
”skatepark” till Ungdomsrådet,
att i övrigt tacka för informationen.
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.
Jeanette Wäppling (v) informerar angående Ungdomsrådet.
Wania Lindberg (s) informerar angående Kommunala handikapprådet.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:467
§ 146
Samverkan angående upphandling och inköp inom Lapplands Kommunalförbund
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa 177.000 kr (36 % av 490.000 kr) till finansieringen av samverkansprojektet
Gemensam upphandling och inköp inom Lapplands kommunalförbund,
att medlen finansieras ur anslaget verksamhet 941 ”Utvecklingsmedel” inom 2009 års
budget till verksamhet 491 med ansvar 154012,
att rekommendera Gällivare kommuns förvaltningar och bolag att nyttja möjligheterna
till samordnade upphandlingar enligt LKF:s förslag.
Reservation
Lars Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig till förmån för lagt
förslag från Lars Alriksson.
Bakgrund
Fråga om samverkan angående upphandling och inköp inom Lapplands Kommunalförbund upptas till behandling.
Förslag till beslut
att anvisa 177.000 kr (36 % av 490.000 kr) till finansieringen av samverkansprojektet
Gemensam upphandling och inköp inom Lapplands kommunalförbund,
att medlen finansieras ur anslaget verksamhet 941 ”Utvecklingsmedel” inom 2009 års
budget till verksamhet 491 med ansvar 154012,
att Gällivare kommuns förvaltningar och bolag ska nyttja möjligheterna till samordnade
upphandlingar enligt LKF:s förslag.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 208, 2008-08-18.
2. Nämnd och utredningsenhetens skrivelse, 2008-08-15.
Yrkande 1
Margareta Henricsson (ns) yrkar att anvisa 177.000 kr (36 % av 490.000 kr) till finansieringen av samverkansprojektet Gemensam upphandling och inköp inom Lapplands
|
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2008-09-01
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
kommunalförbund under förutsättning att samtliga medlemskommuner avdelar minst 50
% tjänst för inköpssamordning,
att medlen finansieras ur anslaget verksamhet 941 ”Utvecklingsmedel” inom 2009 års
budget till verksamhet 491 med ansvar 154012,
att rekommendera Gällivare kommuns förvaltningar och bolag att nyttja möjligheterna
till samordnade upphandlingar enligt LKF:s förslag.
Yrkande 2
Lars Alriksson (m) yrkar att anvisa 177.000 kr (36 % av 490.000 kr) till finansieringen
av samverkansprojektet Gemensam upphandling och inköp inom Lapplands kommunalförbund,
att medlen finansieras ur anslaget verksamhet 941 ”Utvecklingsmedel” inom 2009 års
budget till verksamhet 491 med ansvar 154012,
att Gällivare kommuns förvaltningar ska nyttja möjligheterna till samordnade upphandlingar enligt LKF:s förslag,
att remittera LKF:s rekommendationer till de kommunala bolagen för möjlighet att yttra
sig i ärendet och därefter ska kommunstyrelsen ta ställning till hur bolkagen ska nyttja
möjligheterna till samverkan.
Yrkande 3
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Jeanette Wäppling
(v) att anvisa 177.000 kr (36 % av 490.000 kr) till finansieringen av samverkansprojektet Gemensam upphandling och inköp inom Lapplands kommunalförbund,
att medlen finansieras ur anslaget verksamhet 941 ”Utvecklingsmedel” inom 2009 års
budget till verksamhet 491 med ansvar 154012,
att rekommendera Gällivare kommuns förvaltningar och bolag att nyttja möjligheterna
till samordnade upphandlingar enligt LKF:s förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer först Margareta Henricssons förslag, sedan Lars Alrikssons förslag
samt därefter Birgitta Larssons m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.
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2008-09-01
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:480
§ 147
Samråd - översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Bottenvikens
vattendistrikt med Torneälvs avrinningsområde 2008-2009.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta det svar som arbetsgruppen lämnat i bifogade webbenkät angående synpunkter
på vad kommunen anser vara av väsentlighet för bättre vattenkvalitet i Bottenvikens
vattenavrinningsområde,
att besluta att vattengruppen får utgöra en kommunal vattengrupp för vattenfrågor,
att förorda att nyttja stiftelserna för Lule- och Råne älvar som samordnare för arbetet i
vattenrådet,
att avvakta plattformen för vem som skall sköta den administrativa samordningen för
Kalix- och Töreälvs avrinningsområde,
att utse Fiskekonsulenten som ansvarig tjänsteman från Gällivare kommun,
att kostnaderna tills vidare får inrymmas i service- och teknikförvaltningens ordinarie
verksamhet.
Bakgrund
I december år 2000 tog EU ett beslut om ett ramdirektiv för vatten i syfte att skydda och
förvalta vattnen på bästa sätt för kommande generationer. Som en följd av direktivet
finns i Sverige en ny förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön SFS
2004:660. Alla EU länder skall kartlägga och analysera alla vatten (sjöar, vattendrag
och grundvattenförekomster), fastställa mål/kvalitetsnormer och upprätta åtgärdsprogram där så krävs för vattenmiljöer i Sverige samt övervaka dem. Syftet är att uppnå
”god ekologisk och kemisk status” i alla vatten senast år 2015.
I norrbotten och dess avrinningsområden har det som en följd av förordningen bildats
olika ”Vattenråd”. Vattenråd är en frivillig sammanslutning av intressenter inom vattenrådsområdet. Gemensamt strävar de efter att, utifrån ett helhetsperspektiv, nå god status
för områdets grund- och ytvatten. Gällivare kommun ingår i två sådana områden, Kalixoch Töreälvs vattenråd och Vitåns-, Råne-, Luleälvars och Altersundets vattenråd.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 11 (58)

2008-09-01
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Kommunstyrelsen
Arbetena i Vattenråden sker i sexårscykler där den första avslutas vid utgången av år
2009.
I Gällivare har en grupp tjänstemän och politiker träffats vid ett part tillfällen för att
diskutera vattenråden och vattenfrågor.
Gruppen består av:
Lars Dyrlind
Arne Björnfot
Lennart Johansson
Börje Nilsson
Ingamaj Backman
Andreas Larsson
Tommy Nilsson
Klas Holmgren
Ulf Hansson

Service- och teknikförvaltningen
Service- och teknikförvaltningen
Kommunchef
Miljö- och byggförvaltningen
Service- och teknikchef (ordf.)
Räddningstjänsten
Service- och teknikförvaltningen
Service- och tekniknämnden
Utvecklingsenheten

Vattenmyndigheten, Bottenviken har gett bl.a. kommuner en möjlighet att komma med
synpunkter på vad man anser vara av väsentlighet för bättre vattenkvalitet.
Som underlag har Vattenmyndigheten skickat ut en samrådshandling ”Samarbete för
bättre vatten”, en översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Bottenvikens vattendistrikt, där en del frågor ställs. Dessutom har myndigheten en webbenkät där mer
detaljerade frågor finns att besvara.
Gruppen ställer sig positiv till att nyttja stiftelserna för Lule- och Råne älv som plattform och samordnare för arbetet i nämnda vattenavrinningsområde. För Kalix- och Töreälvs avrinningsområde pågår diskussioner om vilken plattform som är lämplig i avrinningsområdet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta det svar som arbetsgruppen lämnat i bifogade webbenkät angående synpunkter
på vad kommunen anser vara av väsentlighet för bättre vattenkvalitet i Bottenvikens
vattenavrinningsområde,
att besluta att vattengruppen får utgöra en kommunal vattengrupp för vattenfrågor,
att besluta nyttja stiftelserna för Lule- och Råne älvar som samordnare för arbetet i vattenrådet,
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att avvakta plattformen för vem som skall sköta den administrativa samordningen för
Kalix- och Töreälvs avrinningsområde,
att utse Fiskekonsulenten som ansvarig tjänsteman från Gällivare kommun,
att kostnaderna tills vidare får inrymmas i service- och teknikförvaltningens ordinarie
verksamhet.
Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens skrivelse, 2008-08-11.
2. Samrådshandling: Samarbete för bättre vatten, en översikt av väsentliga frågor
för förvaltningsplan i Bottenvikens vattendistrikt med Torneälvens avrinningsområde 2008-2009.
3. Webbenkät.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 209, 2008-08-18.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut med ändring i tredje attsatsen till att förorda att nyttja stiftelserna för Lule- och Råne älvar som samordnare för
arbetet i vattenrådet.
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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Kommunstyrelsen
KS/2008:265
§ 148
Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol och
narkotikaområdet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att under 2009 bedriva det förebyggande arbetet i enlighet med redovisat förslag, under
förutsättning att länsstyrelsen beviljar sökta medel,
att hos Länsstyrelsen söka utvecklingsmedel enligt ansökan om 105.000 kr för ett år,
att hos Länsstyrelsen söka utvecklingsmedel enligt ansökan om 225.000 kr för ett år,
att kommunens totala egeninsats utgörs av eget arbete motsvarande 50 % av den totala
kostnaden, dvs. 330.000 kr,
att anvisa 105.000 kr till egenfinansiering (50 % av 210.000 kr) av sökta medel till finansiering av projektkostnader,
att anvisa 225.000 kr till egenfinansiering (50 % av 450.000 kr) av sökta medel till finansiering av samordnare för det förebyggande arbetet,
att de kommunala egeninsatserna finansieras med 112.000 kr ur anslaget verksamhet
941 ”Utvecklingsmedel” inom 2009 års budget till verksamhet 260 ”drogsamordning”
med ansvar 15501,
att resterande kommunal egeninsats, 218.000 kr, finansieras genom att i samband med
2008 års bokslut beslutas om överföring av överskott om 218.000 kr inom verksamhet
260 till 2009 års budget,
att nuvarande styr- och metodgrupp får i uppdrag att lämna förslag på projektets organisatoriska tillhörighet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att en politisk styrgrupp tillsätts där service- och tekniknämnden, socialnämnden, kommunstyrelsen samt barn-, utbildning- och kulturnämnden utser varsin representant till
denna styrgrupp,
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att en metod och referensgrupp tillsätts bestående av en representant från socialförvaltningen, en representant från barn-, utbildning- och kulturförvaltningen samt samordnarens närmaste chef.
Bakgrund
Gällivare kommun har under tre års tid arbetat med förebyggande insatser på ett flertal
områden, från skola och socialtjänst till frivilligföreningar. Insatsernas karaktär har följt
de utvärderade evidensbaserade arbetsmetoderna.
För att befästa och säkerställa att dessa insatser blir bestående och vid behov utveckla
och stötta dessa, avser Gällivare kommun att under ett fjärde år fortsätta bedriva förebyggande verksamhet inom alkohol/drogområdet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att under 2009 bedriva det förebyggande arbetet i enlighet med redovisat förslag, under
förutsättning att länsstyrelsen beviljar sökta medel,
att hos Länsstyrelsen söka utvecklingsmedel enligt ansökan om 105.000 kr för ett år,
att hos Länsstyrelsen söka utvecklingsmedel enligt ansökan om 225.000 kr för ett år,
att kommunens totala egeninsats utgörs av eget arbete motsvarande 50 % av den totala
kostnaden, dvs. 330.000 kr,
att anvisa 105.000 kr till egenfinansiering (50 % av 210.000 kr) av sökta medel till finansiering av projektkostnader,
att anvisa 225.000 kr till egenfinansiering (50 % av 450.000 kr) av sökta medel till finansiering av samordnare för det förebyggande arbetet,
att de kommunala egeninsatserna finansieras med 112.000 kr ur anslaget verksamhet
941 ”Utvecklingsmedel” inom 2009 års budget till verksamhet 260 ”drogsamordning”
med ansvar 15501,
att resterande kommunal egeninsats, 218.000 kr, finansieras genom att i samband med
2008 års bokslut beslutas om överföring av överskott om 218.000 kr inom verksamhet
260 till 2009 års budget,
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att en politisk styrgrupp tillsätts där service- och tekniknämnden, socialnämnden, kommunstyrelsen samt barn-, utbildning- och kulturnämnden utser varsin representant till
denna styrgrupp,
att en metod och referensgrupp tillsätts bestående av en representant från socialförvaltningen, en representant från barn-, utbildning- och kulturförvaltningen samt samordnarens närmaste chef.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-08-18.
2. Inbjudan från Länsstyrelsen.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 210, 2008-08-18.
Yrkande 1
Tommy Nyström (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut samt att nuvarande styr- och
metodgrupp får i uppdrag att lämna förslag på projektets organisatoriska tillhörighet.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag.
Yrkande 2
Lars Alriksson (m) yrkar att fråga om politisk styrgrupp beslutas av kommunfullmäktige.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med
Lars Alrikssons förslag.
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KS/2008:437
§ 149
Kök i Bergsgläntan, Ullatti - omställningskostnad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa 77.000 kr till verksamhet 51011, aktivitet 807 med ansvar 703630,
att anslaget finansieras genom omdisponering ur anslaget inom verksamhet 948 ”Kommunstyrelsens reserv för omställningskostnader” med ansvar 80.
Bakgrund
Bergsgläntan, Ullatti har efter tillsyn av miljö fått krav på att anpassa köket för hantering av mat. Personal på Bergsgläntan tillreder frukost och middag samt kvällsmat. Lunchen har inhandlats från Matlaget och värmts upp på skolan i deras kök där det fanns
tillgång till ugnar.
Kommunstyrelsens reserv för omställningskostnader i 2008 års budget uppgår till totalt
3.500.000 kronor. Av denna återstår f n 3.250.000 kr.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser har redovisats.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anvisa 77.000 kr till verksamhet 51011, aktivitet 807 med ansvar 703630,
att anslaget finansieras genom omdisponering ur anslaget inom verksamhet 948 ”Kommunstyrelsens reserv för omställningskostnader” med ansvar 80.
Beslutsunderlag
1. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-06-19.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 211, 2008-08-18.
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KS/2007:34
§ 150
Utredningsuppdrag angående uppdragsersättning till Folkets Hus föreningarna
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet med hänvisning till att inriktningen i utredningen bör vara att
samarbetskommittén fördelar den sammanlagda ersättningen.
Jäv
Birgitta Larsson (s) och Stig Eriksson (v) anmäler jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2007, § 148, att uppdra åt Utvecklingsenheten
att lämna förslag på utredningsdirektiv på den framtida utformningen av uppdragsersättningen till Folkets Hus föreningarna.
Gällivare kommun lämnar uppdragsersättning till Folkets Hus- föreningarna i kommunen mot att de ansvarar för att tillhandahålla samlingslokaler. Uppdraget och ersättningen är formulerat i avtal mellan kommunen och föreningarna. För 2008 uppgår ersättningen till 1.259.000 kr. Avtal finns mellan Folkets Hus i Gällivare och Nunisparken
(GSK) i tätorten. I byarna finns avtal med Folkets Hus i Hakkas, Ullatti, Nattavaara,
Killingi, Nilivaara och Skaulo/Puoltikasvaara. Dessutom finns avtal med Folkets Husföreningarnas samarbetskommitté vars medel i huvudsak används som medfinansiering
till större investeringar och underhållsåtgärder i byggnaderna.
Förslag till beslut
Utvecklingsenhetens förslag till nytt kommunalt bidrags system för Folkets Hus föreningarna:
- den sammanlagda ersättningen på 1.197.000 kr bibehålls och fördelas så att Gällivare
tätort erhåller 946.000 kr och landsbygden tillsammans med samarbetskommittén erhåller resterande 251.000 kr,
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- ersättningen för Folkets Hus föreningarna på landsbygden omfördelas så att den baseras på respektive förenings föregående års intäkter men då i fallande procent enligt följande. Vid intäkter upp t.o.m. 10.000 kr erhåller föreningen 120 %, dvs. 12.000 kr, i
kommunalt bidrag. Intäkter mellan 10.001 kr t.o.m. 20.000 kr erhåller föreningen bidrag
på 110 %. Intäkter mellan 20.001 kr tom 30.000 kr erhålls bidrag på 105 %. För intäkter
på 30.001 kr och uppåt erhåller föreningen 100 % i kommunalt bidrag.
Observera. När det gäller Folkets Hus föreningen i Hakkas får inte de hyresintäkter som
kommer från kommunen och avser skolan motfinansieras enligt ovan. Då gäller alltså
de intäkter som föreningen har exklusive dessa hyresintäkter,
- den totala ersättningen till landsbygdens Folkets Hus föreningar får inte överstiga
251.000 kr. Skulle så inträffa fördelas ersättningen procentuellt,
- eventuellt årligt överskott betalas ut till samarbetskommittén varifrån respektive förening kan ansöka om medel för reparation, underhåll eller dyl. Kriterierna för ansökan
fastställs av samarbetskommittén,
- avtalstiden är ett år och uppsägningstiden är 9 månader annars förlängs avtalet automatiskt,
- förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser utöver de kostnader som kommunen
redan har.
Beslutsunderlag
1. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2008-06-18.
2. Kommunstyrelsens protokoll § 148, 2007-06-04.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 250, 2007-09-24.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 212, 2008-08-18.
Yrkanden
Tommy Nyström yrkar att ärendet skall återremitteras med hänvisning till att inriktningen i utredningen bör vara att samarbetskommittén fördelar den sammanlagda ersättningen.
Propositionsordning
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat att ärendet skall återremitteras.
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KS/2008:455
§ 151
Revisionsrapport - Gällivare kommuns inventariehantering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utreda hur kommunens biladministration kan utvecklas,
att upprätta förslag till kommunövergripande rutiner och riktlinjer som stöd för internkontroll av fordonspark och inventarier.
Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gällivare kommun har Komrev inom
Pricewaterhouse genomfört en granskning av Gällivare kommuns inventariehantering.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om inventariehanteringen bedrivs ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll, samt om den interna kontrollen avseende
kommunens bilpark är tillräcklig.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att utreda 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 utreda hur kommunens biladministration kan utvecklas,
att upprätta förslag till kommunövergripande rutiner och riktlinjer som stöd för internkontroll av fordonspark och inventarier.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-07-25.
2. Revisionsrapport, Gällivare kommuns inventariehantering, juni 2008.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 213, 2008-08-18.
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KS/2008:356
§ 152
Rapport bidrag Unga Örnar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återrapportering från Unga Örnar, enligt kommunstyrelsens beslut om uppföljning
den 7 juni 2006 § 161, har skett,
att i övrigt överlämna ärendet till barn-, utbildning- och kulturnämnden för reglerande
samt avskrivande av skuld,
att för kommunstyrelsens del anse ärendet avskrivet.
Bakgrund
Unga Örnar i Gällivare har inkommit med erbjudande till Gällivare kommun att överta
bl.a. inventarier.
Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen
att anta Unga Örnars förslag till uppgörelse med kanoter, vitvaror m.m. som överförs till
kommunens ungdomsverksamhet,
att Unga Örnar medverkar med aktiviteter kostnadsfritt under kulturfestivalen i oktober
2008,
att med förslaget från Unga Örnar avskriva skulden till Gällivare kommun på 65.300 kr,
att undersöka möjligheterna att ta över arrendet för Björkudden avseende läger och annan verksamhet för bland annat ungdomar.
Beslutsunderlag
1. Unga Örnars skrivelse.
2. Kulturskolans skrivelse, 2008-05-20.
3. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 109, 2008-06-17.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 214, 2008-08-18.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 21 (58)

2008-09-01
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar att återrapportering från Unga Örnar, enligt kommunstyrelsens beslut om uppföljning den 7 juni 2006 § 161, har skett,
att i övrigt överlämna ärendet till barn-, utbildning- och kulturnämnden för reglerande
samt avskrivande av skuld,
att för kommunstyrelsens del anse ärendet avskrivet.
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/2008:362
§ 153
Permutation stiftelsen för Gällivare kommuns grundskolor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att hos kammarkollegiet ansöka om att bestämmelsen om avkastning tas bort och att
kapitalet som finns i fonden får förbrukas enligt fondens ändamål,
att förvaltaren anser att om möjlighet ges, får kapitalet användas, så att stiftelsens ändamål tillgodoses på bästa sätt,
att beslutet delges kommunfullmäktige.
Bakgrund
Gällivare kommun förvaltar en stiftelse benämnd stiftelsen för Gällivare kommuns
grundskolor. Stiftelsen är en sammanslagning av tre olika fonder (samfond) enligt
kammarkollegiets beslut 1990-06-26 Dnr 24-618-86.
1. Gällivare sparbanks understödsfond
2. Gällivare barnhemsfond
3. Fröken Olivia Erikssons fond
Kommunfullmäktige i Gällivare beslutade 29 oktober 1996 § 164 efter samråd med
kammarkollegiet att ändra namn på fonden till stiftelsen för Gällivare kommuns grundskolor och att § 1 i stadgarna fick ändrad lydelse:
§1
Stiftelsen för Gällivare kommuns grundskolor har bildats genom sammanläggning av
följande fonder:
1. Gällivare sparbanks understödsfond
2. Gällivare barnhemsfond
3. Fröken Olivia Erikssons fond
Kommunfullmäktige beslutade även att lägga till en § 5 som har följande lydelse:
§5
Disponibel avkastning skall användas enligt beslut av barn- och utbildningsnämnden i
Gällivare.
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Beslut om utdelning fattas av barn- och utbildningsnämnden i Gällivare kommun.
****
Enligt fondens intentioner ska avkastningen användas enligt följande:
Den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, användas
till förmån för elever vid grundskolans låg- och mellanstadium i Gällivare kommun.
Hälften av avkastningen användes till stipendium åt elev/elever för studier, studieresa el
dyl. Hälften av avkastningen användes i första hand till social hjälpverksamhet och i
andra hand till förvärv av materiel eller dyl. för fritidsverksamhet vid skolan.
Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade
medel. Ändamålet med fonden är svår att tillgodose eftersom penningvärdet har förändrats.
I detta ärende har kontakter förevarit med Kammarkollegiet Bill Martens.
Ekonomiska konsekvenser
Fondens kapital i april 2008 är 75.299,27
Fondens värde de tre senaste åren:
År 2005
73.435,27
År 2006
73.869,27
År 2007
75.299,27
Avkastningen för de tre senaste åren efter att en tiondel lagts till kapitalet:
År 2005
365 kr
År 2006
434 kr
År 2007
1.430 kr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att hos kammarkollegiet ansöka om att bestämmelsen om avkastning tas bort och att
kapitalet som finns i fonden får förbrukas enligt fondens ändamål,
att förvaltaren anser att om möjlighet ges, får kapitalet användas, så att stiftelsens ändamål tillgodoses på bästa sätt.
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Beslutsunderlag
1. Barn-, utbildning- och kulturförvaltningens skrivelse, 2008-05-21.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 215, 2008-08-18.
Yrkande
Margareta Henricsson (ns) yrkar i enlighet med förslag till beslut samt att beslutet delges kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner
finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Margareta Henricssons förslag.
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KS/2008:99
§ 154
Val av två politiker från socialnämnden för medverkan i projekt TAGE:s styrgrupp
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tillskriva projektägaren, Företagarna, behovet av att utöka styrgruppen med ytterligare en politiker från kommunen,
att utse Birgitta Larsson (s) som ordinarie och Jeanette Wäppling (v) som ersättare, att
ingå i styrgruppen för TAGE-projektet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Jäv
Yvonne Bergmark Bröske anmäler jäv och deltar inte vid överläggning eller beslut.
Reservation
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat den 11 mars 2008 § 25 att överlämna till service- och
tekniknämnden samt socialnämnden att utse två politiker till att medverka i projekt
TAGE:s styrgrupp.
Förslag till beslut
Socialnämnden förslår kommunstyrelsen
att tillskriva projektägaren, Företagarna, behovet av att utöka styrgruppen med ytterligare en politiker från kommunen,
att ovanstående politiker utses från kommunstyrelsen då de varit en av initiativtagarna
till projektet,
att under förutsättning att kommunstyrelsen medges att utse en ledamot kommer socialnämnden att utse en ordinarie ledamot samt en ersättare att ingå i styrgruppen för
TAGE-projektet.
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Beslutsunderlag
3. Socialnämndens protokoll § 70, 2008-05-15.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 216, 2008-08-18.
Yrkande
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Tommy Krigsman (ns) att tillskriva projektägaren, Företagarna, behovet av att utöka styrgruppen med ytterligare en politiker
från kommunen, samt att utse Birgitta Larsson (s) som ordinarie samt Jeanette Wäppling (v) som ersättare i styrgruppen för TAGE-projektet.
Lars Alriksson (m) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
Socialnämnden utser två politiker, dvs. en ordinarie samt en ersättare, att medverka i
projektets styrgrupp i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 11 mars 2006 § 25.
Propositionsordning
Ordförande ställer Stig Erikssons förslag mot Lars Alriksson förslag till beslut. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
Stig Erikssons förslag.
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KS/2008:398
§ 155
Rapport enligt bolagsordningen för 2008, TOP bostäder
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
TOP bostäders styrelse har 2 juni 2008 beslutat att överlämna rapport till kommunstyrelsen.
Rapport enligt bolagsordningen för perioden januari - mars 2008.
Vakansnivån:
2008
antal
i%

januari
12
0,62

februari
16
0,82

mars
11
0,57

Som redovisas ovan fortsätter den låga vakansgraden att hålla i sig vilket naturligtvis är
bra för bolagets ekonomi, samtidigt som det medför svärigheter för invånarna i kommunen och nyinflyttande att få bostad. I TOP bostäders bostadsbestånd bor 20-25 % av
kommunens befolkning.
De hyresförhandlingar som påbörjades i slutet av föregående år avslutades i januari
2008. Hyreshöjningen blev 3,23 %, från och med februari 2008, och den allra största
delen beror på Värmeverkets höjda avgifter.
Styrelsen har beslutat att upprusta området Grönsiskan, i etapper. Grönsiskan, som är
centralt beläget mellan Smedjegatan-Parkgatan-Schaktmästaregatan-Flantverkaregatan,
är i stort behov av upprustning. De flesta av områdets huskroppar är byggda 1959-1963.
Den 25 februari 2008 firade bolaget 60-årsjubileum vilket planerades att uppmärksammas genom en broschyr/tidning till kommunens samtliga hushåll.
En redovisning av den ekonomiska situationen t.o.m. mars 2008 har bifogats rapporten.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Rapport från TOP bostäder AB, 2008-06-05.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 217, 2008-08-18.
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KS/2008:459
§ 156
Ansökan om representant från Gällivare kommun till referensgrupp för arbete med
minoritetspråket meänkieli
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Stig Eriksson (v) som representant till referensgruppen för arbete med minoritetsspråket meänkieli.
Bakgrund
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) är en avdelning inom den
statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Institutets uppdrag är "att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om
språk, dialekter, folkminnen, namn och språkligt burna kulturarv i Sverige", samt "att
samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och sprida material om det svenska språket, de
nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, romani chib och jiddisch, det svenska
teckenspråket samt dialekter, folkminnen, folkmusik och namn i Sverige" (SFS
2007:1181).
DAUM ansvarar för arbetet med myndighetens uppdrag i Norrbottens och Västerbottens
län och har inom myndigheten även fått ansvaret för den språkvårdande verksamheten
rörande det nationella minoritetsspråket meänkieli.
För arbetet med minoritetsspråket meänkieli har vid DAUM anställts en "tornedalsk
forskningsarkivarie". Myndigheten har vidare beslutat kalla samman en referensgrupp
för "råd, stöd och vägledning". Referensgruppen ska alltså ha en rådgivande funktion.
DAUM önskar förslag från Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner, som kan tänkas ingå i referensgruppen för utveckling av förutsättningarna för
det nationella minoritetsspråket meänkieli.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att utse Stig Eriksson (v) som representant till referensgruppen för arbete med minoritetsspråket meänkieli.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-08-05.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 218, 2008-08-18.
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KS/2008:449
§ 157
Förslag om församlingsreglering mellan Gällivare, Hakkas och Nilivaara
församlingar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att upprättad skrivelse angående förslag om församlingsreglering i Gellivare pastorat
lämnas som yttrande till stiftsstyrelsen i Luleå stift.
Bakgrund
Befolkningsförändringarna och då främst inom landsbygden har tillsammans med
Svenska kyrkans organisatoriska förändringar föranlett en allmän översyn av församlingsstrukturerna i landet. Syftet med denna översyn är att skapa ekonomiskt hållbara
enheter som på ett bra sätt kan förmedla Svenska kyrkans lära på längre sikt.
Den 17 juni 2008 inkom pastoratsnämnden i Gällivare med en ansökan om församlingsreglering till stiftsstyrelsen i Luleå stift. Ansökan avser en sammanslagning av Gellivare, Hakkas och Nilivaara församlingar.
Luleå stifts beredningsgrupp för strukturfrågor har behandlat ansökan och föreslår stiftsstyrelsen besluta att Gellivare, Hakkas och Nilivaara församlingar ska upphöra från och
med den 31 december 2009, samt att en ny församling bildas omfattande de tidigare
församlingarna från och med den 1 januari år 2010. Beredningsgruppen föreslår att den
nya församlingen ska heta Gällivare församling.
Stiftsstyrelsen har remitterat ansökan för yttrande. Gällivare kommun har därigenom
fått möjlighet att senast den 30 september 2008 yttra sig i ärendet.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser för Gällivare kommun.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Den utredning som pastoratsnämnden i Gällivare låtit genomföra anger att församlingarnas barn- och ungdomsverksamhet inte kommer att beröras av en eventuell församlingsreglering.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att upprättad skrivelse angående förslag om församlingsreglering i Gellivare pastorat
lämnas som yttrande till stiftsstyrelsen i Luleå stift.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-08-11.
2. Skrivelse från Svenska kyrkan, 2008-06-23.
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KS/2008:481
§ 158
Gymnasiesamverkan - LKF
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom det huvudförslag för vidareutvecklad gymnasiesamverkan som
LKF:s direktion lämnat,
att skyndsamt överlämna ärendet till BUoK-nämnden för vidare handläggning, samt att
rekommendera nämnden att under hösten 2008 lämna förslaget på remiss till berörda
parter,
att rekommendera BUoK-nämnden att utse ledamöter till den interremistiska arbetsgruppen, som bör utgöras av ledamöterna i BUoK-nämndens arbetsutskott, samt att den
interremistiska arbetsgruppen bör ha en aktiv roll i förankringsprocessen gällande fortsatt gymnasiesamverkan
Margareta Henricsson (ns) deltar inte i beslut med hänvisning till att beslutsunderlag i
ärendet delats ut vid dagens sammanträde.
Reservation
Lars Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig till förmån för lagt
förslag från Lars Alriksson.
Bakgrund
Under perioden 1 juli 2006 – 30 juni 2008 har Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala
kommuner genom Lapplands kommunalförbund drivit projektet Gymnasiesamverkan.
Den 5 juni 2008 överlämnade projektets styrgrupp en slutrapport för projektets två första år.
Det övergripande syftet med projektet har varit att de fyra kommunerna genom att samverka ska kunna erbjuda ett bredare utbildningsutbud som har högre kvalitet, än vad
skolorna skulle kunna organisera på egen hand var för sig. Projektet bygger dels på ett
samverkansavtal över två år, dels en femårig projektplan som sträcker sig till 30 juni år
2012.
Den slutsats som dras i slutrapporten är att projektet haft lättare att nå de uppsatta målen
för gymnasieskolans stödprocesser, än de mål som gällt den egentliga huvudprocessen –
dvs. att utbilda gymnasieelever. I slutrapporten presenteras ett förslag på hur medlems|
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kommunerna ska kunna arbeta vidare för att vidareutveckla och fördjupa gymnasiesamverkan så att även dessa mål ska kunna nås. I korthet innebär huvudförslaget en fastare
organisation för gymnasiesamverkan inom LKF-regionen, med en gemensam politisk
gymnasienämnd, gemensam gymnasiechef och ett gemensamt kansli.
Direktionen för Lapplands kommunalförbund har den 23 juni 2008 beslutat att föreslå
medlemskommunerna att anta projektets huvudförslag och den tidsplan för genomförande som presenteras i slutrapporten.
Ekonomiska konsekvenser
I det fall beslut fattas om att driva projektet vidare, nu i linje med det nya huvudförslaget, så kommer det att behövas en operativ resurs för projektledning/samordning under
resterande 2008 samt hela 2009.
Nuvarande samverkansavtal för Gymnasiesamverkan gick ut den 30 juni 2008. Eftersom medlemskommunerna räknade med att projektet skulle komma att förlängas, finansierades dock projektet hela år 2008. Gällivare kommuns andel av projektfinansieringen
var 462 000 kr och kostnaden var budgeterad inom BUoK-nämndens budget.
Avseende kostnaderna för år 2009 så räknar LKF med att 440 000 kr i outnyttjade projektmedel ska kunna föras över från tidigare år, och att 841 600 kr behöver anslås i nya
projektmedel. Den totala projektkostnaden för Gymnasiesamverkan under år 2009 är
1 281 600 kr.
Gällivare kommuns andel av LKF:s budget (fördelat enligt skattekraften i de fyra medlemskommunerna) är 36 procent. 36 procent av 841 600 kr är 303 000 kr, vilket utgör
kommunens andel av projektkostnaderna under år 2009.
Då tidigare avtal sträckte sig till halvårsskiftet 2008 och finansieringen gäller hela 2008
har inget beslut om finansiering under 2009 ännu tagits av BUoK-nämnden. BUoKnämndens interna budgetprocessarbete påbörjas nu under hösten, och kostnaden ryms
inom ram.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Projektet har genomfört flera utvärderingar och enkätundersökningar genom vilka medlemskommunernas gymnasie- och grundskoleelever fått komma till tals. Med risk för att
förlora utvärderingarnas mer nyanserade bild så kan enkätsvaren sammanfattas som
övervägande positiva till satsningen.
Förslag till beslut
att ställa sig bakom det huvudförslag för vidareutvecklad gymnasiesamverkan som
LKF:s direktion lämnat,
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att skyndsamt överlämna ärendet till BUoK-nämnden för vidare handläggning, samt att
rekommendera nämnden att under hösten 2008 lämna förslaget på remiss till berörda
parter,
att rekommendera BUoK-nämnden att utse ledamöter till den interremistiska arbetsgruppen, som bör utgöras av ledamöterna i BUoK-nämndens arbetsutskott, samt att den
interremistiska arbetsgruppen bör ha en aktiv roll i förankringsprocessen gällande fortsatt gymnasiesamverkan.
Beslutsunderlag
1. Slutrapport Samverkan mellan gymnasieskolorna i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna
och Pajala kommuner.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp) att avvakta med ställningstagande i frågan,
att innan kommunstyrelsen tar ställning till vidareutvecklad gymnasiesamverkan i
LKF:s regi ska utredningen kompletteras med en gymnasiesamverkan inom LKF med
ett kommunalförbundsfullmäktige som grund,
att den kompletterande utredningen sänds ut på remiss till berörda instanser inklusive
ungdomsrådet.
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) i enlighet med förslag
till beslut.
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 m.fl. förslag.
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KS/2007:695
§ 159
Twin City-relation/vänortsavtal - Barga/Italien och Gällivare kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Gällivare kommun etablerar en Twin Ship-relation (vänort) till Barga kommun, baserat på samma grunder som kommunfullmäktige i Barga tagit sitt beslut,
att utvecklingsenheten ges uppdraget att upprätta det formella avtalet som skall undertecknas av representant för respektive kommun samt presentera förslag på ceremoni och
tidpunkt, samt
att aktiviteterna inryms inom fastställd budget för vänortsarbete.
Bakgrund
Våren 2003 övergick slottet Fjällnäs i italiensk ägo då Gällivare kommun sålde fastigheten till Leonardo Mordini och Andrea Marcucci, båda från staden Barga i norra Italien.
Från denna punkt har slottet genomgått en total renovering för att nyinvigas i december
2007.
Under denna period har också relationen mellan Barga och Gällivare kommuner utvecklats, och den 6 december 2007 undertecknade Bargas borgmästare Umberto Sereni och
Gällivares kommunalråd Tommy Nyström en avsiktsförklaring att etablera en Twin
City-relation mellan kommunerna.
Under våren 2008 har Bargas kommunfullmäktige tagit det formella beslutet att stadfästa Twinship-relationen till Gällivare på följande grunder;
Det församlade fullmäktige ratificerar härmed förslaget att etablera och upprätthålla en
ömsesidig vänskap och genom detta befrämja ett utbyte inom turism och övrigt näringsliv samt inom kultur-, utbildnings-, social-, ungdoms- och sportsektorer, som på bästa
sätt tillvaratar invånarnas intressen i de båda kommunerna.
En Twinship-relation förutsätter ett hängivet engagemang där båda parter verkar för en
ömsesidigt förståelse, vänskap och respekt för varandra i en välvillig anda som främjar
goda relationer mellan människor i världen.
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De övergripande målen i föreliggande överenskommelsen är att;
- uppmuntra och utveckla en ömsesidig förståelse och respekt,
- understödja engagemang inom angivna utvecklingsområden så att det leder till
aktiv handling,
- utbyta information och hålla en kontinuerlig kontakt inom områden av gemensamt intresse för utveckling.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att Gällivare kommun etablerar en Twin Ship-relation (vänort) till Barga kommun, baserat på samma grunder som kommunfullmäktige i Barga tagit sitt beslut,
att utvecklingsenheten ges uppdraget att upprätta det formella avtalet som skall undertecknas av representant för respektive kommun samt presentera förslag på ceremoni och
tidpunkt, samt
att aktiviteterna inryms inom fastställd budget för vänortsarbete.
Beslutsunderlag
1. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2008-08-05.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 221, 2008-08-18.
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KS/2008:453
§ 160
Sänkning av årsavgiften för årskort på Hakkas badhus
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att på försök från den 1 augusti 2008 till den 31 augusti 2009 sänka priset för årskort i
Hakkas badhus för enskild med 100 kronor och för familj med 200 kronor. Pris blir då
enligt följande;
Årskort bad, vuxen
Årskort bad, familjekort

740: 1.100: -

att det subventionerade badkortet gäller enbart i Hakkas badhus,
att en utvärdering av försöksperioden den 1 oktober 2008 – 30 september 2009, antal
sålda kort och besök, delredovisas senast den 30 april 2009 samt slutredovisas senast
den 31 oktober 2009.
Reservation
Lars Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig till förmån för eget
lagt förslag.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden har den 8 april 2008 § 52 beslutat att på försök sänka avgiften för årskort i Hakkas badhus. Enligt gällande reglemente ska kommunfullmäktige
fatta beslut som rör avgifter och taxor. Ärendet måste därför skickas till kommunstyrelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att på försök från den 1 augusti 2008 till den 31 augusti 2009 sänka priset för årskort i
Hakkas badhus för enskild med 100 kronor och för familj med 200 kronor. Pris blir då
enligt följande;
Årskort bad, vuxen
Årskort bad, familjekort
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att det subventionerade badkortet gäller enbart i Hakkas badhus,
att en utvärdering av försöksperioden den 1 augusti 2008 - 31 augusti 2009, antal sålda
kort och besök, redovisas senast den 30 september 2009.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll § 111, 2008-06-17.
2. Service- och tekniknämndens protokoll § 52, 2008-04-08.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 222, 2008-08-18.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp) avslag.
Margareta Henricsson (ns) yrkar med instämmande av Roland Axelsson (s) och Stig
Eriksson (v) bifall till lagt förslag med förändring av tredje att-satsen till att en utvärdering av försöksperioden den 1 oktober 2008 – 30 september 2009, antal sålda kort och
besök, delredovisas senast den 30 april 2009 samt slutredovisas senast den 31 oktober
2009.
Propositionsordning
Ordförande ställer Margareta Henricssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Margareta Henricssons m.fl. förslag.
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KS/2008:147
§ 161
Måldokument för barn- utbildning- och kulturnämnden 2008-2010
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till barn-, utbildning- och kulturnämnden med hänvisning till
barn-, utbildning- och kulturnämndens arbete med styrkort.
Bakgrund
Barn- utbildning- och kulturförvaltningen har utarbetat ett måldokument för nämndens
verksamhet. Måldokumentet ska antas av kommunfullmäktige i Gällivare kommun under 2008 och gälla under tiden 2008 - 2010.
Remisstiden för måldokumentet har pågått fram till den 31 december 2007.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till barn-, utbildning- och kulturnämnden den
14 april § 55 för förtydligande av dokument samt medelshänvisning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta barn-, utbildning- och kulturnämndens måldokument,
att genomförande av måldokument finansieras inom befintlig ram.
Beslutsunderlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 89, 2008-06-17.
2. Skolplan 2008-2010.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 55, 2008-04-14.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 223, 2008-08-18.
Yrkanden
Tommy Nyström (s) yrkar att ärendet skall återremitteras till barn-, utbildning- och kulturnämnden med hänvisning till barn-, utbildning- och kulturnämndens arbete med
styrkort.
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Propositionsordning
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat att ärendet skall återremitteras.
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KS/2008:472
§ 162
Godkännande av nya stadgar i Kommuninvest ekonomisk förening
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna beslutet, vid Kommuninvest ekonomisk förening ordinarie föreningsstämma den 3 april 2008, om nya stadgar.
Bakgrund
Gällivare kommun är, sedan den 1 april 2005, medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningen har idag 218 medlemmar, varav 211 är kommuner och 7 är landsting.
Vid ordinarie föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening, den 3 april 2008,
beslutades bl.a. att fastställa nya stadgar för den ekonomiska föreningen.
Utredning
Då inte samtliga medlemmar var närvarande vid beslutet om stadgeändring krävs att de
frånvarande medlemmarna i efterhand lämnar sitt skriftliga samtycke till förändringen
för att denna skall få registreras hos Bolagsverket.
Ekonomiska konsekvenser
Förändringen av stadgarna medför inte några ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna beslutet, vid Kommuninvest ekonomisk förening ordinarie föreningsstämma den 3 april 2008, om nya stadgar.
Beslutsunderlag
1. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-08-07.
2. Kommuninvests skrivelse samt stadgar, 2008-06-30.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 224, 2008-08-18.
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KS/2008:55
§ 163
Inrättande av begravningsplats samt kremering för djur
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till service- och tekniknämnden för utredning av förslag av dels
finansiering av anläggande av begravningsplats, samt dels utreda förslag till driftsform
samt kostnader för denna,
att återrapportering av ärendet sker vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 november 2008.
Bakgrund
Den 28 januari 2008 utredde Nämnd- och utredningsenheten kostnader avseende skötsel
och drift av en begravningsplats för djur. Utredningen visade att det finns tre huvudsakliga alternativ:
1. Att kommunen inte anlägger en begravningsplats för djur
2. Att kommunen anlägger en begravningsplats för djur samt att skötsel och
drift upplåts till annan
3. Att kommunen anlägger en begravningsplats för djur samt själv står för skötsel och drift.
Ekonomiska konsekvenser
1. Inga ekonomiska konsekvenser
2. Om skötsel och drift ska skötas av annan beror kommunens slutliga kostnader på det avtal som sluts. Det förefaller inte troligt att en förening ensam
kan ta på sig hela kostnaden. Det här alternativet kan därför komma att kräva
ett tidsbegränsat driftsbidrag och medel för detta måste i så fall anslås
3. Om kommunen själv står för skötsel och drift beräknas kostnaden bli mellan
ca 15 och 45 Tkr per år, beroende på efterfrågan, avgifternas storlek samt
verksamhetens omfattning.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Barn och ungdomar har inte rådfrågats i ärendet som inte bedöms ha några specifika
konsekvenser för denna målgrupp.
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Yttranden
Den 13 maj 2008 yttrade sig service- och tekniknämnden på utredningen. Nämnden
skriver att service- och teknikförvaltningen inom nuvarande personella resurser har
mycket svårt att finna möjligheter att även ansvara för drift och skötsel av begravningsplatsen. Nämnden skriver också att man tidigare behandlat den nu aktuella motionen. I
samband med detta har det konstaterats att intresset hos föreningar och andra att ta ansvaret för drift och skötsel saknas.
Service- och tekniknämnden föreslår därför kommunfullmäktige att avslå motionen.
Förslag till beslut
att beslut fattas enligt något av ovan redogjorda huvudalternativ.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-05-27.
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 188, 2006-12-04.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 225, 2008-08-18.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar att återremittera ärendet till service- och tekniknämnden för
utredning av förslag av dels finansiering av anläggande av begravningsplats, samt dels
utreda förslag till driftsform samt kostnader för denna,
att återrapportering av ärendet sker vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 november 2008.
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/2008:86
§ 164
Motion av Birgitta Larsson (s) angående belysning efter kulturstigen längs
Vassaraälven
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förslaget om belysning av Kulturstigen längs Vassaraälven tas med i samband med
prioritering av tilldelade medel för belysning 2009.
att motionen anses besvarad.
Bakgrund
Birgitta Larsson (s) har vid kommunfullmäktige den 4 februari 2008 inkommit med en
motion med förslag att ordna belysning längs Kulturstigen som går intill Vassaraälven,
från lasarettet via hembygdsområdet mot Sandviken. I motionen sägs att promenadstråket är populärt och många promenerar här såväl sommar som vinter. Under den mörka
årstiden är delar av promenadstigen ganska mörk och det upplevs otryggt och riskfyllt
att gå längs stigen.
Service- och tekniknämnden har upprättat förslag till beslut vid sammanträde den 20
maj 2008, § 90.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att förslaget om belysning av Kulturstigen längs Vassaraälven tas med i samband med
prioritering av tilldelade medel för belysning 2009.
att motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll § 90, 2008-05-13.
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 14, 2008-02-04.
3. Motion av Birgitta Larsson (s).
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 226, 2008-08-18.
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KS/2008:85
§ 165
Motion av Sven-Erik Nilsson (v) angående belysning efter kärleksstigen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förslaget om komplettering belysning längs Kärleksstigen delen Mellanområdet –
Gällivare tas med i samband med prioritering av tilldelade medel för belysning 2009,
att motionen anses besvarad.
Bakgrund
Sven-Erik Nilsson (v) har vid kommunfullmäktige den 4 februari 2008 inkommit med
en motion med förslag att ordna belysning längs efter Kärleksstigen som går från
Malmberget till Gällivare. Delen från Malmberget till det s.k. mellanområdet är belyst
men från mellanområdet till Gällivare behöver nuvarande belysning kompletteras med
flera ljuspunkter.
Service- och tekniknämnden har upprättat förslag till beslut vid sammanträde den 20
maj 2008, § 89.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att förslaget om komplettering belysning längs Kärleksstigen delen Mellanområdet –
Gällivare tas med i samband med prioritering av tilldelade medel för belysning 2009,
att motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll § 89, 2008-05-13.
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 13, 2008-02-04.
3. Motion av Sven-Erik Nilsson (v).
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 227, 2008-08-18.
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KS/2008:479
§ 166
Motion av Yvonne Bergmark Bröske (fp) angående Tobaksfri miljö för barn och
ungdom
Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att ärendet skall återremitteras för komplettering av bl.a. handlingar från gjort utredning.
Bakgrund
Motionen av Yvonne Bergmark Bröske (fp) angående Tobaksfri miljö för barn och
ungdom har inkommit till barn-, utbildning- och kulturnämnden för yttrande.
Av yttrandet framgår att fritidsledarna tillsammans med skolsköterskorna har börjat
genomföra kurser för ungdomar ”sluta röka”. Nämnda kurser har startat under våren
2008 och kommer att fortsätta till hösten 2008.
Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar
att ställa sig bakom yttrandet från verksamhetschefen för fritidsgårdarna och föreslår
kommunfullmäktige att detta blir svar på motionen.
Beslutsunderlag
1. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 104, 2008-06-17.
2. Barn-, utbildning- och kulturförvaltningens skrivelse, 2007-03-16.
3. Motion av Yvonne Bergmark Bröske (fp).
4. Kommunfullmäktiges protokoll § 116, 2006-10-02.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 228, 2008-08-18.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar att ärendet skall återremitteras för komplettering av bl.a. handlingar från gjort utredning.
Propositionsordning
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat att ärendet skall återremitteras.
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Kommunstyrelsen
KS/2007:603
§ 167
Motion av Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp) angående översyn av
mötesrutiner för kommunfullmäktige
Motion
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen avslås med hänvisning till att en motion med samma syfte behandlats i
kommunfullmäktige den 1 oktober 2007.
Bakgrund
I motion den 19 oktober 2007 föreslår Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson
(skp) kommunfullmäktige :
- Att en översyn görs av fullmäktiges mötesrutiner och att de nya rutinerna som utarbetas utgår utifrån de gruppers möjligheter och behov som har svårast att engagera sig
politiskt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen avslås med hänvisning till att en motion med samma syfte behandlats i
kommunfullmäktige 1 oktober 2007.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse.
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 220, 2007-11-05.
3. Motion av Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson (skp).
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 229, 2008-08-18.
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KS/2007:588
§ 168
Motion av Stig Eriksson (v) och Jeanette Wäppling (v) angående medborgarförslag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att genomföra föreberedande steg 1-3 med start under hösten 2008 för att under 200901-01 införa medborgarförslag fullt ut. Ansvariga för genomförandet läggs på gemensam administration,
att efter avslutat försöksår genomföra en kvalitativ och kvantitativ utvärdering som redovisas kommunfullmäktige,
att motionen därmed är besvarad.
Tommy Nyström (s), Birgitta Larsson (s), Wania Lindberg (s), Maria Åhlén (s), Roland
Axelsson (s) och Frank Öqvist (s) deltar inte vid beslut.
Reservation
Lars Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig till förmån för eget
lagt förslag.
Bakgrund
Motionärerna Stig Eriksson (v) och Jeanette Wäppling (v) har inkommit med en motion
ang. möjligheten för medborgarna att lägga förslag till den politiska ledningen.
Motionens syfte är att utöka kanalerna mellan medborgare och politiken och således
förstärka den kommunala direkta demokratin och att få medborgarna att intressera sig
för samhällsfrågor.
Ekonomiska konsekvenser
Att genomföra förslaget kommer att innebära ekonomiska konsekvenser dels i form av
ökad arbetsbelastning för vissa av förvaltningarna samt mer administrativt arbete för
nämndernas handläggare och sekreterare. I nuläget kan inte dessa ekonomiska konsekvenser beräknas men om kf beslutar att genomföra förslaget under ett prövår så kan de
ekonomiska, demokratiska och administrativa resultaten utvärderas. Då kan också de
ekonomiska konsekvenserna ställas i förhållande till resultaten för att sedan fatta beslut
om ev. införande av medborgarföslag permanent.
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Förslag till beslut
Utredningen visar att det finns följande två alternativ:
att ej införa medborgarförslag,
att genomföra föreberedande steg 1-3 med start under hösten 2008 för att under 200901-01 införa medborgarförslag fullt ut. Ansvariga för genomförandet läggs på gemensam administration,
att efter avslutat försöksår genomföra en kvalitativ och kvantitativ utvärdering som redovisas kommunfullmäktige,
att motionen därmed är besvarad.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-06-09.
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 22, 2007-11-05.
3. Motion av Stig Eriksson (v) och Jeanette Wäppling (v).
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 230, 2008-08-18.
Yrkande
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) och Margareta Henricsson (ns) att genomföra föreberedande steg 1-3 med start under hösten 2008 för att
under 2009-01-01 införa medborgarförslag fullt ut. Ansvariga för genomförandet läggs
på gem. Administration,
att efter avslutat försöksår genomföra en kvalitativ och kvantitativ utvärdering som redovisas kommunfullmäktige,
att motionen därmed är besvarad.
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp) avslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer Stig Erikssons m.fl. förslag mot Lars Alriksson m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Stig Erikssons m.fl. förslag.
Votering
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:
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Den som yrkar i enlighet med Stig Eriksson m.fl. röstar Ja.
Den som yrkar i enlighet med Lars Alriksson m.fl. röstar Nej.
Efter företaget upprop finner ordförande att 3 Ja-röster och 2 Nej-röster har avgetts. Sex
(6) ledamöter har avstått från att rösta. Ordförande finner därmed att kommunstyrelsen
har beslutat i enlighet med Stig Eriksson m.fl.
Voteringslista bifogas protokollet, se bilaga 1.
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KS/2007:691
§ 169
Motion av Bernt Nordgren (ns), Margareta Henricsson (ns) och Lena Nordgren (ns)
ang vägen bort från Cook and Chill
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att en utvärdering sker av Cook and Chill, där brukarnas synpunkter får komma till tals,
att utvärderingen av brukarnas och matlagets synpunkter ska vara klar senast 31 januari
2009,
att motionen därmed är besvarad.
Bakgrund
Den 3 december 2007 beslutade kommunfullmäktige att överlämna ifrågavarande motion till kommunfullmäktiges presidium för beredning. I motionen föreslår motionärerna:
att en utvärdering sker av Cook and Chill, där brukarnas synpunkter får komma till tals,
att en redovisning sker över kostnader av Cook and Chill, från genomförandedatum
framåt till årets bokslut, detta ställt i relation till de förväntade kostnader som fanns som
underlag när beslutet fattades,
att ett nytt underlag tas fram på alternativ matlagning i brukarens närmiljö, samt att försöksverksamheten i Dokkas granskas och lärdomar dras av det,
att en utvärdering och utredning bör vara klar före sommaruppehållet 2008.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutsförslagen har inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
I det fall en framtida utvärdering och utredning av Cook and Chill genomförs kommer
barn och ungdomar att utgöra en viktig målgrupp. Barn och ungdomar bör då rådfrågas
direkt eller genom kontakt med ungdomsråd, matråd, liknande.
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Förslag till beslut
att bifalla motionärernas förslag med undantag för tredje och fjärde att-satserna,
att beslut om att ta fram ett nytt underlag på alternativ matlagning i brukarens närmiljö
fattas efter det att en utvärdering och redovisning av kostnader för nuvarande produktionssätt skett,
att utvärderingen av brukarnas synpunkter samt redovisningen av kostnader ska vara
klar senast sista januari 2009,
att motionen därmed är besvarad.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-08-04.
2. Ungdomsrådets skrivelse, 2008-01-29.
3. Hälsorådets protokoll § 5, 2008-03-04.
4. Kommunala handikapprådets protokoll § 4, 2008-02-27.
5. Socialnämndens protokoll § 48, 2008-04-03.
6. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 103. 2008-06-17.
7. Kommunala pensionärsrådets protokoll § 9, 2008-02-22.
8. Kommunfullmäktiges protokoll § 244, 2007-12-03.
9. Motion av Bernt Nordgren (ns), Margareta Henricsson (ns) och Lena Nordgren
(ns) ang vägen bort från Cook and Chill.
10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 231, 2008-08-18.
Yrkande
Margareta Henricsson yrkar bifall till motionen.
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) att en utvärdering
sker av Cook and Chill, där brukarnas synpunkter får komma till tals,
att utvärderingen av brukarnas och matlagets synpunkter ska vara klar senast 31 januari
2009,
att motionen därmed är besvarad.
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp) att en
utvärdering sker av Cook and Chill, där brukarnas synpunkter får komma till tals,
att ett nytt underlag tas fram på alternativ matlagning i brukarens närmiljö, samt att försöksverksamheten i Dokkas granskas och lärdomar dras av det,
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att en utvärdering och utredning bör vara klar före den 31 januari 2009,
att motionen därmed är besvarad.
Propositionsordning
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag mot Birgitta Larssons m.fl. förslag
samt därefter Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med
Birgitta Larssons m.fl. förslag.
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KS/2008:512
§ 170
Ansökan om bidrag med 200.000 kronor till IOGT-NTO
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan.
Bakgrund
IOGT-NTO/UNF Gällivare har inkommit med ansökan om bidrag med 200.000 kronor.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från IOGT-NTO/UNF, 2008-08-29.
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§ 171
Ombyggnation av kök på Hedgården
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa 700.000 kronor till projekt 510.46 ”Ombyggnation kök Hedgården” med ansvar 1265,
att anslaget anvisas ur 2008 års investeringsreserv, projektkonto 899.01 med ansvar 80.
Bakgrund
2004 i oktober gjorde miljökontoret ett besök på Hedgården med anledning av ansökan
av godkännande av livsmedelslokal. Samtliga kök ingick i ansökan. Vart och ett av köken fick ålägganden att tillrättalägga brister innan ett godkännande var aktuellt. Godkännandet är relaterad till livsmedelslagens krav. Samliga kök förutom de på gruppboendena är åtgärdade fullt ut.
Ekonomiska konsekvenser
Förhållandet mellan äskade medel för ombyggnation av avdelningskök på Hedgårdens
gruppboende och det anbud som inkommit visar att det saknas 700.000 kronor för att
kunna genomföra ombyggnation.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inka kända konsekvenser finns.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
att anvisa 700.000 kronor till projekt 510.46 ”Ombyggnation kök Hedgården” med ansvar 1265,
att anslaget anvisas ur 2008 års investeringsreserv, projektkonto 899.01 med ansvar 80.
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Beslutsunderlag
1. Socialnämndens protokoll § 126, 2008-08-28.
2. Utredning.
3. Miljö- och byggkontoret – Angående er ansökan om godkännande av livsmedelslokal för avdelningarna Björkmannen, Apelkvisten, Nordvallen och Aspen
på Hedgården.
4. Miljö- och byggkontoret – Angående er ansökan om godkännande av livsmedelslokal för avdelningarna Björken – Cedern på Hedgården.
5. Gällivare kommun, Hedgårdens äldreboende hus D, gemensamma avdelningskök, åtgärdsprogram 2006-12-13.
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§ 172
Rapport enligt bolagsordningen för 2008, Gällivare värmeverk
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Gällivare Värmeverk AB skyndsamt ska inkomma med ej inlämnade rapporter för år
2008 till kommunstyrelsen samt fortsättningsvis inkomma med rapport varje kvartal i
enlighet med Gällivare Värmeverk AB:s bolagsordning.
Bakgrund
Enligt Gällivare Värmeverk AB:s bolagsordning ska bolaget varje kvartal rapportera till
kommunstyrelsen om sin verksamhet (bolagsordningen § 15).
Beslutsunderlag
1. Bolagsordning för Gällivare Värmeverk AB.
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 36, 2008-04-07.
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§ 173
Information från Matlaget AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde ger Bernd Lass, ordförande Matlaget AB, samt Annchatrin
Haglund, VD Matlaget AB, information och lägesrapport angående Matlaget AB.
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