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§ 174
Information
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Delgivningar
Föreligger inga delgivningar
Anmälningar
Föreligger inga anmälningar.
Kurser och konferenser
Framtidskonferens – Vem vill jobba hos dej? Är du och din arbetsplats rustad för framtidens anställda?
Tid: fredag den 26 september, kl. 13.00-16.00, Folkets Hus Gällivare.
Kostnadsfri för kommunanställda.
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§ 175
Budgetuppföljning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att samtliga förvaltningar/nämnder ska verka för att budget ska vara i balans vid årsskiftet,
att återremittera service- och tekniknämndens förslag till åtgärdsplan avseende uppskattat underskott i budget 2008 med hänvisning till att förslag till kostnadstäckning enligt
Service- och tekniknämndens protokoll § 120, 2008-08-18, andra att-satsen, inte är tilllämplig.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde lämnar Marianne Jonsson, chef socialförvaltningen, Torbjörn
Nilsson, chef barn-, utbildning och kulturförvaltningen, Ingamaj Backman, chef serviceoch teknikförvaltningen samt Lennart Johansson, kommunchef budgetuppföljning från
respektive förvaltning.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll § 120, 2008-08-18.
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KS/2008:510
§ 176
Lapplands Kommunalförbunds budget 2009
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna budget år 2009 för Lapplands Kommunalförbund om totalt 5.262.600 kr.
Bakgrund
Budget för Lapplands Kommunalförbunds för år 2009 upptas till behandling.
Beslutsunderlag
1. Direktionsprotokoll Lapplands kommunalförbund, 2008-08-27.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar att godkänna budget år 2009 för Lapplands Kommunalförbund om totalt 5.262.600 kr.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med
Tommy Nyströms förslag.
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KS/2008:102
§ 177
Revisorernas förslag till budget år 2009 samt plan för 2010-2011
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna revisorernas förslag till budget år 2009 samt plan för 2010-2011 till
kommunfullmäktige för beslut.
Bakgrund
Revisorernas förslag till budget 2009 samt plan för 2010-2011:
Driftbudgetram 2009: 1.273 tkr.
Budgetplan 2010: 1.286 tkr.
Budgetplan 2011: 1.286 tkr.
Förslag till beslut
att överlämna revisorernas förslag till budget år 2009 samt plan för 2010-2011 till
kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
1. Driftbudgetram 2009-2011.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 140, 2008-06-18.
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KS/2008:441
§ 178
Driftbudget 2009, plan 2010-2011 - Kommunfullmäktige
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa driftbudget för kommunfullmäktige för år 2009 samt plan för år 2010-2011
i enlighet med följande;
Driftbudgetram 2009: 1.005 tkr.
Budgetplan 2010: 1.005 tkr.
Budgetplan 2011: 1.155 tkr varav 150 tkr i engångsanslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktiges förslag till budget 2009 samt plan för 2010-2011:
Driftbudgetram 2009: 1.005 tkr.
Budgetplan 2010: 1.005 tkr.
Budgetplan 2011: 1.155 tkr varav 150 tkr i engångsanslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa driftbudget för kommunfullmäktige för år 2009 samt plan för år 2010-2011
i enlighet med följande;
Driftbudgetram 2009: 1.005 tkr.
Budgetplan 2010: 1.005 tkr.
Budgetplan 2011: 1.155 tkr varav 150 tkr i engångsanslag.
Beslutsunderlag
1. Driftbudgetram 2009-2011.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 141, 2008-06-18.
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§ 179
Driftbudget 2009, plan 2010-2011 - Valnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa driftbudget för valnämnden för år 2009 samt plan för år 2010-2011 i enlighet med följande;
Driftbudgetram 2009: 249 tkr.
Budgetplan 2010: 354 tkr.
Budgetplan 2011: 29 tkr.
Bakgrund
Valnämndens förslag till budget 2009 samt plan för 2010-2011:
Driftbudgetram 2009: 249 tkr.
Budgetplan 2010: 354 tkr.
Budgetplan 2011: 29 tkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa driftbudget för valnämnden för år 2009 samt plan för år 2010-2011 i enlighet med följande;
Driftbudgetram 2009: 249 tkr.
Budgetplan 2010: 354 tkr.
Budgetplan 2011: 29 tkr.
Beslutsunderlag
1. Driftbudgetram 2009-2011.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 142, 2008-06-18.
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§ 180
Driftbudget 2009, plan 2010-2011 - Överförmyndaren
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa driftbudget för överförmyndaren för år 2009 samt plan för år 2010-2011 i
enlighet med följande;
Driftbudgetram 2009: 1.129 tkr.
Budgetplan 2010: 1.129 tkr.
Budgetplan 2011: 1.129 tkr.
Bakgrund
Överförmyndarens förslag till budget 2009 samt plan för 2010-2011:
Driftbudgetram 2009: 1.129 tkr.
Budgetplan 2010: 1.129 tkr.
Budgetplan 2011: 1.129 tkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa driftbudget för överförmyndaren för år 2009 samt plan för år 2010-2011 i
enlighet med följande;
Driftbudgetram 2009: 1.129 tkr.
Budgetplan 2010: 1.129 tkr.
Budgetplan 2011: 1.129 tkr.
Beslutsunderlag
1. Driftbudgetram 2009-2011.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 143, 2008-06-18.
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§ 181
Driftbudgetramar för 2009, plan 2010-2011 - Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
För kommunstyrelsen;
Driftbudgetram 2009: 90.970 tkr varav 180 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2010: 90.387 tkr varav 400 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2011: 89.987 tkr.
Reservation
Lars Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget lagt förslag.
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsens förslag till budget 2009 samt plan för 2010-2011:
För kommunstyrelsen;
Driftbudgetram 2009: 91.923 tkr varav 1.184 tkr i engångsanslag
Budgetplan 2010: 89.626 tkr varav 400 tkr i engångsanslag
Budgetplan 2011: 88.837 tkr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
För kommunstyrelsen;
Driftbudgetram 2009: 89.820 tkr varav 180 tkr i engångsanslag,
Budgetplan 2010: 89.237 tkr varav 400 tkr i engångsanslag,
Budgetplan 2011: 88.837 tkr.
Beslutsunderlag
1. Driftbudgetram 2009-2011.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 144, 2008-06-18.
3. Driftbudgetram 2009-2011, 2008-08-28.
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Yrkande 1
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)
För kommunstyrelsen;
Driftbudgetram 2009: 90.970 tkr varav 180 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2010: 90.387 tkr varav 400 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2011: 89.987 tkr.
Yrkande 2
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp)
För kommunstyrelsen;
Driftbudgetram 2009: 91.170 tkr varav 380 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2010: 90.187 tkr varav 200 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2011: 89.987 tkr.
Yrkande 3
Margareta Henricsson (ns) yrkar
För kommunstyrelsen;
Driftbudgetram 2009: 90.790 tkr.
Budgetplan 2010: 89.987 tkr
Budgetplan 2011: 89.987 tkr.
Propositionsordning
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag
samt därefter Stig Erikssons m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med
Stig Erikssons m.fl. förslag.
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§ 182
Driftbudgetramar för 2009, plan 2010-2011 - Service- och tekniknämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
För service- och tekniknämnden;
Driftbudgetram 2009: 100.655 tkr varav 1.270 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2010: 99.376 tkr varav 250 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2011: 99.126 tkr.
Reservation
Lars Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget lagt förslag.
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Service- och tekniknämndens förslag till budget 2009 samt plan för 2010-2011:
Driftbudgetram 2009: 103.886 tkr varav 570 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2010: 103.607 tkr.
Budgetplan 2011: 103.792 tkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta:
För service- och tekniknämnden;
Driftbudgetram 2009: 99.811 tkr varav 1.270 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2010: 98.532 tkr varav 250 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2011: 98.282 tkr.
Beslutsunderlag
1. Driftbudgetram 2009-2011.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 145, 2008-06-18.
3. Driftbudgetram 2009-2011, 2008-08-28.
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Yrkande 1
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v)
För service- och tekniknämnden;
Driftbudgetram 2009: 100.655 tkr varav 1.270 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2010: 99.376 tkr varav 250 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2011: 99.126 tkr.
Yrkande 2
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp)
För service- och tekniknämnden;
Driftbudgetram 2009: 99.705 tkr varav 370 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2010: 97.776 tkr varav 100 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2011: 97.676 tkr.
Yrkande 3
Margareta Henricsson (ns) yrkar
För service- och tekniknämnden;
Driftbudgetram 2009: 101.215 tkr varav 1.370 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2010: 100.036 tkr varav 450 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2011: 99.771 tkr varav 100 tkr i engångsanslag
Propositionsordning
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag
samt därefter Birgitta Larssons 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/2008:346
§ 183
Driftbudgetramar för 2009, plan 2010-2011 - Barn-, utbildning- och kulturnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
För barn-, utbildning- och kulturnämnden;
Driftbudgetram 2009: 337.189 tkr varav 190 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2010: 326.584 tkr varav 620 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2011: 322.560 tkr.
Reservation
Lars Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget lagt förslag.
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Barn-, utbildning- och kulturnämndens förslag till budget 2009 samt plan för 20102011:
Driftbudgetram 2009: 337.189 tkr varav 190 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2010: 326.584 tkr varav 620 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2011: 322.560 tkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
För barn-, utbildning- och kulturnämnden;
Driftbudgetram 2009: 331.900 tkr varav 190 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2010: 321.295 tkr varav 620 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2011: 317.271 tkr.
Beslutsunderlag
1. Driftbudgetram 2009-2011.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 146, 2008-06-18.
3. Driftbudgetram 2009-2011, 2008-08-28.
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Yrkande 1
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v)
För barn-, utbildning- och kulturnämnden;
Driftbudgetram 2009: 337.189 tkr varav 190 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2010: 326.584 tkr varav 620 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2011: 322.560 tkr.
Yrkande 2
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp)
För barn-, utbildning- och kulturnämnden;
Driftbudgetram 2009: 335.289 tkr varav 790 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2010: 323.964 tkr varav 500 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2011: 320.060 tkr.
Yrkande 3
Margareta Henricsson (ns) yrkar
För barn-, utbildning- och kulturnämnden;
Driftbudgetram 2009: 339.660 tkr varav 1.190 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2010: 326.955 tkr varav 1.020 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2011: 322.531 tkr.
Propositionsordning
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag
samt därefter Birgitta Larssons 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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§ 184
Driftbudgetramar för 2009, plan 2010-2011 - Socialnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
För socialnämnden;
Driftbudgetram 2009: 363.072 tkr varav 500 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2010: 365.201 tkr varav 721 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2011: 364.480 tkr.
Reservation
Lars Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget lagt förslag.
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Socialnämndens förslag till budget 2009 samt plan för 2010-2011:
Driftbudgetram 2009: 368.325 tkr varav 921 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2010: 369.476 tkr.
Budgetplan 2011: 370.831 tkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
För socialnämnden;
Driftbudgetram 2009: 360.825 tkr varav 500 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2010: 362.954 tkr varav 721 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2011: 362.233 tkr.
Beslutsunderlag
1. Driftbudgetram 2009-2011.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 147, 2008-06-18.
3. Driftbudgetram 2009-2011, 2008-08-28.
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Kommunstyrelsen
Yrkande 1
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v)
För socialnämnden;
Driftbudgetram 2009: 363.072 tkr varav 500 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2010: 365.201 tkr varav 721 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2011: 364.480 tkr.
Yrkande 2
Lars Alriksson yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp)
För socialnämnden;
Driftbudgetram 2009: 361.633 tkr varav 1.421 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2010: 359.401 tkr.
Budgetplan 2011:359.872 tkr.
Yrkande 3
Margareta Henricsson (ns) yrkar
För socialnämnden;
Driftbudgetram 2009: 363.462tkr varav 750 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2010: 364.747 tkr varav 721 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2011: 364.910 tkr.
Propositionsordning
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag
samt därefter Birgitta Larssons 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/2008:69
§ 185
Tätortstrafikens biljettaxa för 2009
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Länstrafikens justeringar av biljettpriser gäller för enkelprisbiljetter, rabattkort 10-,
20-resors och periodkort 30 dagar.
Reservation
Lars Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2002 § 28 att justeringen av biljettpriser
för tätortstrafiken skall årligen följa Länstrafiken i Norrbotten AB:s justeringar av biljettpriser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att Länstrafikens justeringar av biljettpriser gäller för enkelprisbiljetter, rabattkort 10-,
20-resors och periodkort 30 dagar.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-04-04.
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-04-22.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 86, 2008-04-21.
4. Kommunstyrelsens protokoll § 85, 2008-05-05.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 148, 2008-06-18.
Yrkande
Lars Alrikssons (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp) i enlighet med förslag till beslut samt att priset för årskort för vuxna är 3.500 kr.
Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag mot Birgitta Larssons förslag till beslut.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå
kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.
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KS/2008:68
§ 186
Taxa enligt alkohollagen - förslag till revidering av avgifter enligt alkohollagen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att följande avgifter gäller för tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen:
Ansökningsavgifter
Ansökningsavgift för stadigvarande serveringstillstånd
7.500 kronor
Utökat serveringstillstånd
3.500 kronor
Utökade serveringstider
1.800 kronor
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
5.000 kronor
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
960 kronor
Årliga tillsynsavgifter
Fast tillsynsavgift per år för stadigvarande serveringstillstånd
1.500 kronor
Tillfällig servering till allmänheten
Ingår i ansökningsavgiften
Tillfällig servering till slutet sällskap
Ingår i ansökningsavgiften
Alkoholservering i inrikes trafik
1.500 kronor
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Avgift för ölförsäljning
700 kronor
Rörlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd
Årsomsättning av alkoholdrycker
0 – 50.000
50.001 – 100.000
100.001 – 250.000
250.001 – 500.000
500.001 – 1.000.000
1.000.001 – 1.500.000
1.500.001 – 2.000.000
2.000.001 – 3.000.000
3.000.001 – 4.000.000
4.000.001 – 5.000.000
5.000.001 – 6.000.000
6.000.001 – 8.000.000
8.000.001 – 12.000.001
12.000.001 – 16.000.000
16.000.001 –

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

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

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

Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-04-07.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 87, 2008-04-21.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 86, 2008-05-05.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 149, 2008-06-18.
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KS/2008:228
§ 187
Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen för år 2009
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen blir oförändrad för år 2009.
Bakgrund
Alla taxor ska upp till beslut varje år oavsett om de ska ändras eller ej. Beslutet måste
tas i varje nämnd tillsammans med budget 2009.
Nuvarande taxa har godkänts av kommunfullmäktige den 29 november 2004, § 206, att
gälla från 1 januari 2005.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen blir oförändrad för år 2009.
Beslutsunderlag
1. Miljö- och byggnämndens protokoll § 80, 2008-03-06.
2. Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 88, 2008-04-21.
4. Kommunstyrelsens protokoll § 87, 2008-05-05.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 150, 2008-06-18.
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KS/2008:200
§ 188
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena för år 2009
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena blir oförändrad för år
2009.
Bakgrund
Alla taxor ska upp till beslut varje år oavsett om de ska ändras eller ej. Beslutet måste
tas i varje nämnd tillsammans med budget 2009.
Nuvarande taxa har godkänts av kommunfullmäktige den 7 december 2006, § 233 att
gälla från 1 januari 2007.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena blir oförändrad för år
2009.
Beslutsunderlag
1. Miljö- och byggnämndens protokoll § 81, 2008-03-06.
2. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 89, 2008-04-21.
4. Kommunstyrelsens protokoll § 88, 2008-05-05.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 151, 2008-06-18.
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KS/2008:79
§ 189
Taxa för kontrollarvoden, lotterier 2009
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxan för kontrollarvoden 2009 ska vara oförändrad.
Bakgrund
Den 23 april 2007 § 92 fattade kommunstyrelsens arbetsutskott följande beslut:
att behålla de tidigare beslutade 3 % för kontrollarvode,
att minska maxbeloppet från 9.000 kr till 5.000 kr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxan för kontrollarvoden 2009 ska vara oförändrad.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-02-04.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 90, 2008-04-21.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 89, 2008-05-05.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 152, 2008-06-18.
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KS/2008:71
§ 190
Kopieringstaxa för kopiering av allmän handling (externt)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för kopiering av allmän handling för år 2009.
Bakgrund
Förslag till ny taxa, ändringarna från föregående taxa är kursiverad.
De första 20 kopiorna A4 och 10 kopiorna A3 är gratis.
21:a A4 kopian debiteras med 84 kronor och därefter 4 kr/kopia (inkl moms).
11:e A3 kopian debiteras med 88 kronor och därefter 8 kr/kopia (inkl moms).
Transparant

Färgkopia

Format
A4
A3

Papper
exkl moms

ink moms

exkl moms ink moms

exkl moms ink moms

3,20
6,40

4,00
8,00

45,60
64,00

57,00
80,00

6,40
12:80

A2
A1

16,80
24,00

21,00
30,00

83,20
125,60

104,00
157,00

A0
Större format:

53,60
67,00
272,00
340,00
2
2
2
0,56 kr/dm 0,70 kr/dm 2,80 kr/dm 3,50 kr/dm2

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för kopiering av allmän handling för år 2009.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-04-01.
2. Taxa kopieringspriser för extern kopiering.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 91, 2008-04-21.
4. Kommunstyrelsens protokoll § 90, 2008-05-05.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 153, 2008-06-18.
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KS/2008:70
§ 191
Taxa för föreningstjänster, kopiering för år 2009
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxan för föreningstjänster, kopiering för år 2009.
Bakgrund
Förslag på ny taxa, ändringar från föregående taxa är kursiverad.
100 kopior vit enkelsidigt
100 kopior vit dubbelsidigt
100 kopior färg enkelsidigt
100 kopior färg dubbelsidigt
100 kopior A3 vit enkelsidigt
100 kopior A3 vit dubbelsidigt
100 kopior A3 färg enkelsidigt
100 kopior A3 färg dubbelsidigt
Overheadfilm
100 kopior A4 färgkopiering
100 kopior A4 färgkopiering dubbelsidigt
100 kopior A3 färgkopiering
100 kopior A3 färgkopiering dubbelsidigt

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

Föreningar som uppbär kommunalt föreningsstöd till ungdomsorganisationer i Gällivare
kommun erlägger halva taxan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxan för föreningstjänster, kopiering för år 2009.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-04-01.
2. Taxa för föreningstjänster, kopiering.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 92, 2008-04-21.
4. Kommunstyrelsens protokoll § 91, 2008-05-05.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 154, 2008-06-18.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 32 (86)

2008-09-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:255
§ 192
Plan- och bygglovtaxa för år 2009
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att plan- och bygglovtaxan blir oförändrad för år 2009.
Bakgrund
Alla taxor ska upp till beslut varje år oavsett om de ska ändras eller ej. Beslutet måste
tas i varje nämnd tillsammans med budget 2009.
Nuvarande bygglovtaxa och grundbelopp har godkänts av kommunfullmäktige den 27
augusti 2007 § 131, att gälla från den 1 januari 2008.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att plan- och bygglovtaxan blir oförändrad för år 2009.
Beslutsunderlag
1. Plan- och bygglovtaxa för miljö- och byggnämndens verksamhet 2008.
2. Miljö- och byggnämndens protokoll § 46, 2008-03-06.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 94, 2008-04-21.
4. Kommunstyrelsens protokoll § 93, 2008-05-05.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 155, 2008-06-18.
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KS/2008:256
§ 193
Miljötaxa 2009
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta risk- och resursbaserad taxa inom Miljöbalkens område för år 2009 samt att höja
timtaxa till 718 kr/timma, bilaga 1-5,
att fastställa självfinansieringsgrad på Miljötaxa till 50 %.
Bakgrund
Regeringen har i juli 2007 beslutat om en revidering av bilagan till förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kommunens taxa inom Miljöbalkens område grundas på bilagan och behöver därför anpassas till nu gällande lagstiftning. Det är även aktuellt att höja timavgiften till 718 kr/timma från nuvarande 600
kr per/timma.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxa inom Miljöbalkens område för år 2009,
att fastställa självfinansieringsgrad på Miljötaxa till 50 %.
Beslutsunderlag
1. Taxa inom Miljöbalkens område.
2. Taxebilaga 1.
3. Taxebilaga 2.
4. Miljö- och byggnämndens protokoll § 143, 2008-04-17.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 93, 2008-04-21.
6. Kommunstyrelsens protokoll § 92, 2008-05-05.
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 156, 2008-06-18.
8. Miljö- och byggnämndens protokoll § 340, 2008-08-28.
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Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar att anta risk- och resursbaserad taxa inom Miljöbalkens område för år 2009 samt att höja timtaxa till 718 kr/timma, bilaga 1-5,
att fastställa självfinansieringsgrad på Miljötaxa till 50 %.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med
Tommy Nyströms förslag.
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KS/2008:416
§ 194
VA-taxa
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till nya allmänna bestämmelser (ABVA) och information till fastighetsägare,
att godkänna den föreslagna konstruktionen av brukningstaxan,
att godkänna förslaget att höja brukningsavgifterna med 2 %,
att godkänna den föreslagna konstruktionen av anläggningstaxan,
att godkänna att anläggningsavgifterna fastställs enligt alternativ 1, tabellerna 3 och 4
sid 5 i utredningen.
Bakgrund
Ny lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) trädde i kraft den 1 januari 2007 och
ersatte den tidigare va-lagen. Enligt övergängsbestämmelser i vattentjänstlagen ska alla
kommuner besluta om nya föreskrifter och allmänna bestämmelser för användande av
Gällivare kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till nya allmänna bestämmelser (ABVA) och information till fastighetsägare,
att godkänna den föreslagna konstruktionen av brukningstaxan,
att godkänna förslaget att höja brukningsavgifterna med 2 %,
att godkänna den föreslagna konstruktionen av anläggningstaxan,
att godkänna att anläggningsavgifterna fastställs enligt alternativ 1, tabellerna 3 och 4
sid 5 i utredningen.
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Beslutsunderlag
1. Allmänna bestämmelser (ABVA) och information till fastighetsägare.
2. Förslag till ny VA-taxa, brukningsavgifter.
3. Utredning om ny anläggningstaxa.
4. VA-taxa 2009.
5. Service- och tekniknämndens protokoll § 60, 2008-05-13.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 157, 2008-06-18.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 37 (86)

2008-09-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:410
§ 195
Renhållningstaxa
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i avvaktan på det arbete som ska göras med renhållningsordningen och avfallsplanen
inte förändra renhållningstaxan för 2009.
Bakgrund
I samband med budgetarbetet 2009 ska samtliga taxor och avgifter ses över och vid behov ska förändringar föreslås. Renhållningstaxan för Gällivare kommun reviderades
senast 29 augusti 2005 § 131 av kommunfullmäktige.
Service- och teknikförvaltningen har initierat till ett arbete med att utveckla och förnya
både renhållningsordningen och avfallsplanen. Detta beräknas pågå under 2008 och
presenteras för nämnden under slutet av året. I avvaktan på att det arbetet färdigställs
bör nuvarande avgifter för renhållning vara kvar oförändrade.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att i avvaktan på det arbete som ska göras med renhållningsordningen och avfallsplanen
inte förändra renhållningstaxan för 2009.
Beslutsunderlag
1. Renhållningstaxa, Gällivare kommun.
2. Service- och tekniknämndens protokoll § 61, 2008-05-13.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 158, 2008-06-18.
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2008-09-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:411
§ 196
Sorteringstaxa
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att införa en sorteringsavgift på 800 kronor per ton när otillåtet eller farligt avfall uppmärksammas i en inkommen avfallsleverans,
att avgiften införs från och med 1 januari 2009.
Bakgrund
Verksamhetsavfall kan lämnas på Kavahedens avfallsanläggning antingen osorterat eller
som sorterat avfall. I verksamhetsavfallet får inte inblandning av farligt avfall eller
elektronik förekomma. Dagligen vägs verksamhetsavfall in som sedan visar sig innehålla farligt avfall. När detta uppmärksammas kontaktas de företag som lämnat avfallet
med uppmaningen att komma till Kavaheden och sortera det avlämnade avfallet eller att
köpa sorteringen.
Trots denna rutin sker ingen förbättring hos dem som lämnar avfallet. Avbrottet i arbetet
när farligt avfall uppmärksammas i verksamhetsavfallet innebär både merkostnader i
form av väntetider men också merarbete för personalen vid anläggningen. Om detta
beteende tillåts minskar ambitionen och intresset hos alla att hålla vårt avfall i så rena
fraktioner som överhuvudtaget är möjligt, vilket på sikt är mycket negativt.
Service- och teknikförvaltningen föreslår därför att en ny avgift kallad "Sorteringsavgift” införs från och med 1 januari 2009. Om otillåtet eller farligt avfall uppmärksammas i en inkommen avfallsleverans debiteras den som lämnat avfallet en avgift på 800
kronor per ton.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att införa en sorteringsavgift på 800 kronor per ton när otillåtet eller farligt avfall uppmärksammas i en inkommen avfallsleverans,
att avgiften införs från och med 1 januari 2009.
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Beslutsunderlag
1. Service- och teknikförvaltningens skrivelse, 2008-03-11.
2. Service- och tekniknämndens protokoll § 62, 2008-05-13.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 159, 2008-06-18.
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2008-09-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:412
§ 197
Mottagningsavgift/taxa
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i avvaktan på det arbetet som ska göras med renhållningsordningen och avfallsplanen
inte förändra taxan och avgiften för mottagande av avfall vid Kavahedens avfallsanläggning 2009.
Bakgrund
I samband med budgetarbetet 2009 ska samtliga taxor och avgifter ses över och vid behov ska förändringar föreslås. Mottagningsavgift och taxan för mottagning är reviderade
27 augusti 2007, § 127 kommunfullmäktige.
Service- och teknikförvaltningen har initierat till ett arbete med att utveckla och förnya
både renhållningsordningen och avfallsplanen. Detta beräknas pågå under 2008 och
presenteras för nämnden under slutet av året. I avvaktan på att det arbetet färdigställs
bör nuvarande taxa och avgift för mottagning av avfall vid Kavahedens avfallsanläggning kvarstå oförändrad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att i avvaktan på det arbetet som ska göras med renhållningsordningen och avfallsplanen
inte förändra taxan och avgiften för mottagande av avfall vid Kavahedens avfallsanläggning 2009.
Beslutsunderlag
1. Taxa, mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning.
2. Service- och tekniknämnden § 63, 2008-05-13.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 160, 2008-06-18.
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2008-09-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:413
§ 198
Slamtömningstaxa
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i avvaktan på det arbetet som ska göras med renhållningsordningen och avfallsplanen
inte förändra slamtömningstaxan för enskilda avloppsanläggningar 2009.
Bakgrund
I samband med budgetarbetet 2009 ska samtliga taxor och avgifter ses över och vid behov ska förändringar föreslås. Slamtömningstaxan är reviderad 27 augusti 2007 § 125
av kommunfullmäktige.
Service- och teknikförvaltningen har initierat till ett arbete med att utveckla och förnya
både renhållningsordningen och avfallsplanen. Detta beräknas pågå under 2008 och
presenteras för nämnden under slutet av året. I avvaktan på att det arbetet färdigställs
bör nuvarande taxa och avgift för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar kvarstå
oförändrad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att i avvaktan på det arbetet som ska göras med renhållningsordningen och avfallsplanen
inte förändra slamtömningstaxan för enskilda avloppsanläggningar 2009.
Beslutsunderlag
1. Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar, Gällivare kommun.
2. Service- och tekniknämndens protokoll § 64, 2008-05-13.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 161, 2008-06-18.
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2008-09-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:414
§ 199
Transportdispenser/taxa
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att göra följande tillägg i taxan för ansökningsavgifter för transportdispenser 2009,
att avgift för ansökan om dispens för transporter med en bruttovikt överstigande 100 ton
bereds och beslutas i särskild ordning.
Bakgrund
I samband med budgetarbetet ska samtliga taxor och avgifter ses över och vid behov
revideras. Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser förändrades senast den 27
augusti 2005 § 128 kommunfullmäktige.
Service- och teknikförvaltningen har gått igenom nuvarande taxa och föreslår att taxan
kompletteras med följande tillägg, att avgift för ansökan om dispens för transporter med
en bruttovikt överstigande 100 ton bereds och beslutas i särskild ordning.
Beredningen av de ärenden som detta tillägg avser, är mycket mera omfattande och kräver andra insatser än de ansökningar som avser lättare laster.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att göra följande tillägg i taxan för ansökningsavgifter för transportdispenser 2009,
att avgift för ansökan om dispens för transporter med en bruttovikt överstigande 100 ton
bereds och beslutas i särskild ordning.
Beslutsunderlag
1. Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser.
2. Service- och tekniknämndens protokoll § 65, 2008-05-13.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 162, 2008-06-18.
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KS/2008:415
§ 200
Torghandelstaxa
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att torghandelstaxan är oförändrad för 2009.
Bakgrund
I samband med budgetarbetet 2009 ska samtliga taxor och avgifter gås igenom och när
så bedöms nödvändigt ska nya avgifter föreslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att torghandelstaxan är oförändrad för 2009.
Beslutsunderlag
1. Torghandelstaxa 2008.
2. Service- och tekniknämndens protokoll § 66, 2008-05-13.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 163, 2008-06-18.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:420
§ 201
Fritidstaxa
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag avseende avgifter för fritidsanläggningar att gälla från och med
1 januari 2009.
Bakgrund
I samband med budgetarbetet 2009 ska samt1iga taxor och avgifter gås igenom och när
så bedöms nödvändigt ska nya avgifter föreslås. Taxa för fritidsanläggningar är senast
reviderad den 27 augusti 2007 § 121, av kommunfullmäktige.
Service- och teknikförvaltningen har i beslutsunderlaget utarbetat en revidering av taxan
för fritidsanläggningar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag avseende avgifter för fritidsanläggningar att gälla från och med
1 januari 2009.
Beslutsunderlag
1. Taxor och avgifter fritidsanläggning 2009.
2. Service- och tekniknämndens protokoll § 67, 2008-05-13.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 164, 2008-06-18.
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2008-09-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:419
§ 202
Räddningstjänst - taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om
brandfarliga och explosiva varor
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen förändring av taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och
lagen om brandfarliga och explosiva varor att gälla fr.o.m. 1 januari 2009.
Bakgrund
I samband med budgetarbetet 2009 ska samtliga taxor och avgifter ses över och vid behov ska förändringar föreslås. Service- och teknikförvaltningen, Räddningstjänsten har
upprättat förslag avseende förändringar av taxor inom verksamhetsområdet att träda i
kraft fr.o.m. 2009.
Förslaget till förändring av taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen
om brandfarliga och explosiva varor innebär en kostnadshöjning med 2,4 %.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen förändring av taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och
lagen om brandfarliga och explosiva varor att gälla fr.o.m. 1 januari 2009.
Beslutsunderlag
1. Räddningstjänstens förslag avseende taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot
olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor, fr.o.m. 1 januari 2009.
2. Service- och tekniknämndens protokoll § 68, 2008-05-13.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 165, 2008-06-18.
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Kommunstyrelsen
KS/2008:418
§ 203
Räddningstjänst - intern taxa för teknisk service
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen förändring av intern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, sanering
m.m. att gälla fr.o.m. 1 januari 2009.
Bakgrund
I samband med budgetarbetet 2009 ska samtliga taxor och avgifter ses över och vid behov ska förändringar föreslås. Service- och teknikförvaltningen, Räddningstjänsten har
upprättat förslag avseende förändringar av taxor inom verksamhetsområdet att träda i
kraft fr.o.m. 2009.
Förslaget till förändring av intern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, sanering mm
innebär en kostnadshöjning med 2,4 %.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen förändring av intern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, sanering
m.m. att gälla fr.o.m. 1 januari 2009.
Beslutsunderlag
1. Räddningstjänstens förslag avseende intern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt,
sanering m.m. fr.o.m. 1 januari 2009.
2. Service- och tekniknämndens protokoll § 69, 2008-05-13.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 166, 2008-06-18.
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2008-09-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:417
§ 204
Räddningstjänst - extern taxa för teknisk service
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen förändring av extern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, sanering
m.m. att gälla fr.o.m. 2009.

Bakgrund
I samband med budgetarbetet 2009 ska samtliga taxor och avgifter ses över och vid behov ska förändringar föreslås. Service- och teknikförvaltningen, Räddningstjänsten har
upprättat förslag avseende förändringar av taxor inom verksamhetsområdet att träda i
kraft fr.o.m.2009.
Förslaget till förändring av extern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, sanering mm
innebär en kostnadshöjning med 2,4 %.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen förändring av extern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, sanering
m.m. att gälla fr.o.m. 2009.

Beslutsunderlag
1. Räddningstjänstens förslag avseende extern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt,
sanering m.m. fr.o.m. 1 januari 2009.
2. Service- och tekniknämndens protokoll § 70, 2008-05-13.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 167, 2008-06-18.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 48 (86)

2008-09-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:348
§ 205
Taxa Barnomsorg och tillämpningsanvisningar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tillämpningsanvisningar och taxan för föräldraavgifter inom förskola, familjedaghem
och skolbarnsomsorg är oförändrad för år 2009.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar årligen om taxor och avgifter inom barn- och skolbarnsomsorg.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att tillämpningsanvisningar och taxan för föräldraavgifter inom förskola, familjedaghem
och skolbarnsomsorg är oförändrad för år 2009.
Beslutsunderlag
1. Gällande taxa avseende barnomsorgsavgifter, samt tillämpningsanvisningar.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 64, 2008-05-13.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 168, 2008-06-18.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:349
§ 206
Taxa Kulturskolan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kulturskolans taxa för elever som deltar i kulturskolans verksamhet är 500 kr/termin.
Bakgrund
Gällande taxa för elever som deltar inom Kulturskolans verksamhet är 500 kr/termin.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att kulturskolans taxa för elever som deltar i kulturskolans verksamhet är 500 kr/termin.
Beslutsunderlag
1. Gällande taxa avseende terminsavgift för Kulturskolan.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 65, 2008-05-13.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 169, 2008-06-18.
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2008-09-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:350
§ 207
Taxa Förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxan avseende förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten är oförändrad för år
2009.
Bakgrund
Normal lånetid inom biblioteksverksamheten består av tjugoåtta dagar. Ingen övertidsavgift tas ut om återlämning sker inom en vecka efter lånetidens utgång. Vid mer än 1
veckas försenad återlämning påförs en avgift om 5 kronor/media och vecka, men med
ett maximalt belopp om 50 kronor/media samt ett maximalt belopp på
500 kronor/låntagare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxan avseende förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten är oförändrad för år
2009.
Beslutsunderlag
1. Gällande taxa avseende föreningsavgifter inom biblioteksverksamheten.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 66, 2008-05-13.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 170, 2008-06-18.
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2008-09-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:351
§ 208
Taxa Fjärrlåneavgift biblioteken
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxan för fjärrlån på biblioteken är oförändrad för år 2009.
Bakgrund
Gällande taxa för fjärrlån är 10 kr/media.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxan för fjärrlån på biblioteken är oförändrad för år 2009.
Beslutsunderlag
1. Gällande taxa avseende fjärrlån på biblioteken.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 67, 2008-05-13.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 171, 2008-06-18.
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2008-09-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:352
§ 209
Taxa Bildarkivet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxan för Bildarkivet är oförändrad för år 2009.
Bakgrund
Gällande prislista för Bildarkivet är enligt följande:
Inskanning
Lagring på diskett
Lagring på Cd
Via e-post

30 kr/bild
10 kr (inkl diskett)
130 kr (inkl cd-skiva)
30 kr

Utskrift av fotografier på fotopapper
A4
Fotopapper
Tunnare ca 120 g

75 kr
30 kr

A3
Fotopapper
Tunnare ca 100 gr

100 kr
40 kr

Inplastning
A4
A3

10kr
15kr

I övrigt följer Bildarkivet fortsättningsvis Museiföreningens prislista. Finns på Museiföreningens hemsida (www.meseif.a.se).
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxan för Bildarkivet är oförändrad för år 2009.
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2008-09-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
1. Gällande taxa avseende avgifter på Bildarkivet.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 68, 2008-05-13.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 172, 2008-06-18.
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2008-09-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:353
§ 210
Taxa Upprättande av nytt originalbetyg
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxan för upprättande av originalbetyg är oförändrad för år 2009.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar årligen om taxor och avgifter för Gällivare kommun. Gällande taxa för upprättande av nytt originalbetyg är 100 kr exklusive moms.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxan för upprättande av originalbetyg är oförändrad för år 2009.
Beslutsunderlag
1. Gällande taxa avseende upprättande av originalbetyg.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 69, 2008-05-13.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 173, 2008-06-18.
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2008-09-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:354
§ 211
Taxa Försäljning av måltidskuponger till personal inom barn- utbildning - och
kulturnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att måltidskuponger för personal inom barn- utbildning- och kulturnämnden för år 2009
höjs till 55 kr/mål med anledning av ökade livsmedelskostnader.
Bakgrund
Personal inom barn- utbildning- och kulturnämnden kan köpa måltidskuponger för
lunch i samband med skolmåltider. Gällande taxa för lunch i samband med skolmåltider
är 53 kr/mål. Måltidskupongerna säljs i häften med 10 stycken kuponger/häfte. Debitering sker via lön.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att måltidskuponger för personal inom barn- utbildning- och kulturnämnden för år 2009
höjs till 55 kr/mål med anledning av ökade livsmedelskostnader.
Beslutsunderlag
1. Gällande taxa avseende måltidskuponger för personal inom barn-, utbildning- och
kulturnämnden.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 70, 2008-05-13.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 174, 2008-06-18.
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2008-09-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:355
§ 212
Taxa Uthyrning av skollokaler
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att höja taxan för uthyrning av skollokaler enligt följande:
Lokal

Föreningars
vuxenverksamhet
70:-/gång
100:-/gång

Allmänheten

Lärosal
Institution

Ungdomsverksamhet
40:-/gång
50:-/gång

Gunillask
Hedskolan
Sjöparksk
Välkomma

85:-/gång
85:-/gång
150:-/gång
150:-/gång

200:-/gång
200:-/gång
400:-/gång
400:-/gång

400:-/gång
400:-/gång
800:-/gång
800:-/gång

Matsal
Sjöparksk
Övriga

150:-/gång
80:-/gång

400:-/gång
150:-/gång

800:-/gång
450:-/gång

500:60:-

500:60:-

100:-/gång
150:-/gång

OBS! Per gång = 2,5 tim.
Övernattning
Grupp/natt
Person/natt

500:60:-

OBS! Grupp ca 20 st.

|
|

Datasalar
Heldag 08.00-16.00
Sal
Maskinhyra

600:-/dag
150:-/dator och dag

Halvdag (4 tim)
Sal
Maskinhyra

400:-/dag
100:-/dator och halvdag
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Kvällstid 18.00-21.00
Sal
Maskinhyra

100:-/tim
40:-/dator och timme

Bakgrund
Gällivare kommun har inte höjt sina taxor för uthyrning av skollokaler på flera år. Därför torde en höjning var angelägen för att kommunen skall få någon täckning av kostnadsökningarna. Därför föreslås en taxehöjning med ca 10 % avrundat till närmaste 5-,
10-, 50-, respektive 100-tal kronor för att taxorna skall bli lättavlästa och lättuträknade.
Uthyrning av maskinskrivningssal har tagits bort från listan på taxor, tillika kostnaden
för färgband då intresset samt möjligheten att hyra slik lokal torde vara begränsat enär
kommunen inte längre har sådan lokal att nyttja.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att höja taxan för uthyrning av skollokaler enligt följande:
Lokal

Föreningars
vuxenverksamhet
70:-/gång
100:-/gång

Allmänheten

Lärosal
Institution

Ungdomsverksamhet
40:-/gång
50:-/gång

Gunillask
Hedskolan
Sjöparksk
Välkomma

85:-/gång
85:-/gång
150:-/gång
150:-/gång

200:-/gång
200:-/gång
400:-/gång
400:-/gång

400:-/gång
400:-/gång
800:-/gång
800:-/gång

Matsal
Sjöparksk
Övriga

150:-/gång
80:-/gång

400:-/gång
150:-/gång

800:-/gång
450:-/gång

500:60:-

500:60:-

100:-/gång
150:-/gång

OBS! Per gång = 2,5 tim.
Övernattning
Grupp/natt
Person/natt

500:60:-

OBS! Grupp ca 20 st.
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Datasalar
Heldag 08.00-16.00
Sal
Maskinhyra

600:-/dag
150:-/dator och dag

Halvdag (4 tim)
Sal
Maskinhyra

400:-/dag
100:-/dator och halvdag

Kvällstid 18.00-21.00
Sal
Maskinhyra

100:-/tim
40:-/dator och timme

Beslutsunderlag
1. Gällande taxa avseende uthyrning av skollokaler.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 71, 2008-05-13.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 175, 2008-06-18.
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§ 213
Taxor och avgifter - Vårdavgift/Omsorgsavgift för år 2009
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta de av socialstyrelsen fastställda beloppen för maxtaxa, uppdelningen av den
procentuella uppdelningen utifrån vårdtyngder för boende i eget hem samt reduceringsreglerna.
Bakgrund
1 juli 2002 infördes den s.k. maxtaxan (högkostnadsskydd), vilket innebär att omsorgsavgiften i ordinärt och särskilt boende får uppgå till högst en tolftedel av 48% av prisbasbeloppet. Socialstyrelsen meddelar vid årets början vilket beloppet är. De meddelar
även minimibelopp som används vid uträkning av vårdavgiften.
Boende inom särskilda boendeformer eller har anhörigvård betalar mellan 0 kr och
maxbeloppet, beroende på inkomst och bostadskostnad. För 2008 är maxbeloppet 1.640
kr/mån.
Boende i eget (ordinärt) boende betalar efter en behovsprövad vårdtyngd i procent av
sin inkomst, enligt följande;
Vårdtyngd 1 = 2% av inkomsten, är städning och tvätt var 3:e vecka dock maximerat till
600 kr/mån.
Vårdtyngd 2 = 4% av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt enstaka omvårdnad
exempelvis dusch, max 1 gång/vecka samt de som enbart har städning men pga. allergier måste städningen genomföras varje vecka.
Vårdtyngd 3 = 6% av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 2
ggr/dag, max 5 dagar/vecka (ej helger).
Vårdtyngd 4 = 8% av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 2
ggr/dag, 7 dagar i veckan.
Vårdtyngd 5 = 9% av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad
3ggr/dag, 7 dagar i veckan eller dubbelbemanning för omvårdnad 2ggr/dag eller mer.
REDUCERINGSREGLER
Omsorgsavgiften debiteras från den första dagen vård- eller hemtjänstinsatsen sätts in.
Omsorgsavgiften är en månadsavgift och delas med 30 dagar, vid de tillfällen då endast
en del av avgiften skall debiteras för den månaden. Omsorgsavgiften avregistreras från
den dag vårdinsatsen upphör.
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Makar i eget boende där båda har omsorgsavgift och den ena maken tillfälligt vistas på
avlastning, betalar den hemmavarande maken endast halv omsorgsavgift och den som är
på avlastning avlastningsavgift med 90 kr/dygn. Har endast maken som vistas på avlastning omsorgsavgift, tas denna avgift bort och avlastningsavgift utgår istället.
Omsorgsavgiften upphör vid minst 7 dagars sammanhängande frånvaro-/uppehåll, under förutsättning att frånvaron anmälts minst en vecka innan. Ingen vårdavgift utgår
heller vid minst 7 dagars lasarettsvistelse eller motsvarande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta de av socialstyrelsen fastställda beloppen för maxtaxa, uppdelningen av den
procentuella uppdelningen utifrån vårdtyngder för boende i eget hem samt reduceringsreglerna.
Beslutsunderlag
1. Vårdavgift/omsorgsavgift för år 2008, gällande fr.o.m. 2008-01-01.
2. Socialnämndens protokoll § 86, 2008-05-15.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 176, 2008-06-18.
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KS/2008:338
§ 214
Taxa för trygghetslarm inom socialtjänsten
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta avgift för trygghetslarm med 100 kr/mån.
Bakgrund
Trygghetslarm kan sökas av den enskilde och är ett bistånd i eget boende som innebär
möjlighet att bo kvar längre i hemmet trots ett ökat behov av hjälp.
Larmutrustningen hyrs av förvaltningen och installeras i hemmet för att den enskilde via
en knapptryckning sak kunna påkalla hjälp. Larmet kopplas till räddningstjänstens
larmcentral eller till hemtjänstpersonal eller till anhörig. Till larmet kan även andra
funktioner kopplas, exempelvis spisvakt, dörrlarm m.m.
Motsvarande larm finns i servicehus och är då kopplat till personalen. Förvaltningens
kostnad är dels utrustning, reparationer och åtgärder i samband med larm. Det tillkommer även en avgift till räddningstjänsten för larmmottagning.
100 kr/mån för samtliga med beslut om trygghetslarm enl. SoL kap 4 § 1.
Denna taxa ingår i inkomstberäkningen vid uträkningen av maxtaxa inom vård och omsorg. Vilket betyder att inkomstutrymme måste finnas för att kunna ta ut avgiften för
trygghetslarm. Avgiften är oförändrad från föregående år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta avgift för trygghetslarm med 100 kr/mån.
Beslutsunderlag
1. Taxa för trygghetslarm inom socialtjänsten, gällande fr.o.m. 2008-01-01.
2. Socialnämndens protokoll § 85, 2008-05-15.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 177, 2008-06-18.
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§ 215
Taxor och avgifter - Kostavgift för 2009
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reduceringsreglerna samt följande kostavgifter;
Boende inom särskilda boendeformer (helpension)
Matservering på servicehus
Korttidshem (omsorgen)
Frukost
Mellanmål/fika
Kvällsmål
Matdistribution (leverans till eget boende)

2.712 kr/mån
38 kr/portion
54 kr/dygn
27 kr/portion
11 kr/portion
16 kr/portion
36 kr/portion

Bakgrund
Merparten av all kost som serveras till brukarna beställs via Matlaget.
De flesta boende inom särskilda boendeformer har s.k. helpension de betalar 2.512
kr/mån och i det priset ingår frukost, lunch, middag och mellanmål.
Kostavgiften har varit oförändrad sedan maxtaxan infördes 2002 enligt följande och
baseras på självkostnadsprincipen;
Boende inom särskilda boendeformer (helpension)
Matservering på servicehus
Korttidshem (omsorgen)
Frukost
Mellanmål/fika
Kvällsmål
Matdistribution (leverans till eget boende)

2.512 kr/mån
35 kr/portion
50 kr/dygn
25 kr/portion
10 kr/portion
15 kr/portion
33 kr/portion

Matdistribution erhålls efter ansökan och är behovsprövad enligt SoL kap 4§ 1.
Inför 2008 har kostnaderna för maten som beställs via Matlaget höjts med drygt 8 %
och ytterligare motsvarande höjningar har aviserats inför 2009. Av den anledningen ser
sig socialförvaltningen tvingad att höja kostavgifterna med 8 % för att möta Matlagets
kostnadsökning.
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Med en 8%-ig höjning av samtliga kostpriser, blir avgifterna följande;
Boende inom särskilda boendeformer (helpension)
Matservering på servicehus
Korttidshem (omsorgen)
Frukost
Mellanmål/fika
Kvällsmål
Matdistribution (leverans till eget boende)

2.712 kr/mån
38 kr/portion
54 kr/dygn
27 kr/portion
11 kr/portion
16 kr/portion
36 kr/portion

I jämförelse med 4 andra norrbottens kommuner ligger vi i mitten efter den föreslagna
höjningen, se bilaga 1.
REDUCERINGSREGLER
Avdrag för kost görs fr.o.m. 2:a dagen vid lasarettsvistelse eller annan oplanerad frånvaro. Vid planerad frånvaro som anmäls minst en vecka i förväg görs kostavdrag redan
från 1:a dagen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reduceringsreglerna samt följande kostavgifter;
Boende inom särskilda boendeformer (helpension)
Matservering på servicehus
Korttidshem (omsorgen)
Frukost
Mellanmål/fika
Kvällsmål
Matdistribution (leverans till eget boende)

2.712 kr/mån
38 kr/portion
54 kr/dygn
27 kr/portion
11 kr/portion
16 kr/portion
36 kr/portion

Beslutsunderlag
1. Kostnadsjämförelse av kostavgifter.
2. Kostavgift för 2008.
3. Socialnämndens protokoll § 82, 2008-05-15.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 178, 2008-06-18.
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§ 216
Taxor och avgifter - Avlastningsavgift inom socialnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta avlastningsavgiften till 90 kr/dygn.
Bakgrund
Avlastning innebär att någon tillfälligt får hjälp med vård och omsorg för någon anhörig. Beslut om avlastning är behovsprövad enligt SoL kap 4 § 1.
Med avlastningsavgift menas en tillfällig avgift som tas ut när någon får en avlastningsplats på ett korttidsboende för max tre månader. Avlastningsplats kostar 90 kr/dygn och
avgiften är oförändrad från föregående år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta avlastningsavgiften till 90 kr/dygn.
Beslutsunderlag
1. Avlastningsavgift inom socialnämnden gällande fr.o.m. 2008-01-01.
2. Socialnämndens protokoll § 79, 2008-05-15.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 179, 2008-06-18.
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§ 217
Taxor och avgifter - Avgift för förbrukningsartiklar inom äldreomsorgens boende
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta avgift för förbrukningsartiklar till 100 kr/mån.
Bakgrund
I särskilt boende tillhandahålls hjälpmedel så även inkontinenshjälpmedel. Förbrukningsartiklar ingår inte utan ska bekostas och köpas in av den enskilde eller god
man/anhörig. I prop. 2000/01:149 avseende förbehållsbelopp vid bestämmande av avgift inom äldre- och handikappomsorg fastställs kostnaden för förbrukningsartiklar till
190 kr/månad.
Många anhöriga och även gode män finns på annan ort och för att underlätta, administreras dessa inköp från boendet. Synpunkter på sortimentet kan kommuniceras med
boendet. Avgiften för förbrukningsartiklar inom äldreomsorgens gruppboenden är för
att dels säkerställa att varje boende har dessa artiklar vilket underlättar för verksamheten
att fullgöra sitt uppdrag samt att det även underlättar för boende/anhöriga att inte behöva köpa dessa artiklar.
Avgiftens storlek är utifrån självkostnadsprincipen, dvs. kostnaden för inköpet motsvarar avgiftens storlek.
100 kr/mån för boende inom särskilda boendeformer, avgiften är oförändrad från föregående år.
Till förbrukningsartiklar räknas bl a toalettpapper, toaborste, glödlampor, tvättlappar,
handskar, rengöringsmedel och städutrustning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta avgift för förbrukningsartiklar till 100 kr/mån.
Beslutsunderlag
1. Avgift för förbrukningsartiklar inom äldreomsorgens gruppboende, gällande fr.o.m.
2008-01-01.
2. Socialnämndens protokoll § 81, 2008-05-15.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 180, 2008-06-18.
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§ 218
Taxor och avgifter - Färdtjänsttaxa inom socialnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att återremittera färdtjänsttaxa inom socialnämnden för förtydligande och utredning av
bl.a. gällande regler för färdtjänst samt riksfärdtjänst.
Bakgrund
Färdtjänsttaxan har återremitterats p.g.a. att nuvarande taxa slår orättvist mot boende på
landsbygden. Den nya färdtjänsttaxan som trädde i kraft den 1 januari 2008 innebär att
boende på landsbygden kan få betala 150 kr eller mer för att ta sig in till tätorten vilket
motsvarar en 100 % höjning jämfört med gamla taxan när beställningen av resan skedde
dagen före eller resenären samåkte.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att införa maxtaxa för färdtjänstresor inom kommunen,
att maxtaxan är 100 kr/enkel resa per person.
Beslutsunderlag
1. Komplettering till taxor och avgifter Färdtjänsttaxa inom socialnämnden 2008.
2. Färdtjänsttaxa utredning.
3. Färdtjänsttaxa inom socialnämnden gällande fr.o.m. 2008-01-01.
4. Socialnämndens protokoll § 80, 2008-05-15.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 181, 2008-06-18.
6. Socialnämndens skrivelse, 2008-08-21.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar att återremittera färdtjänsttaxa inom socialnämnden för förtydligande och utredning av bl.a. gällande regler för färdtjänst samt riksfärdtjänst.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med
Tommy Nyströms förslag.
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KS/2008:331
§ 219
Taxor och avgifter - Avgift för handledning och utbildning via samtalsbyrån inom
socialtjänsten
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta avgiften på 800 kr/45 min för handledning m.m.
Bakgrund
Samtalsbyrån utför viss handledning och utbildning till kommunalt anställd personal.
Handledning skall sanktioneras av närmaste arbetsledare/chef som är med och lägger
upp förutsättningarna för handledningen. Kostnaden debiteras resp. förvaltning. Ingen
kostnad tas ut för anställda inom den egna förvaltningen.
Avgift för handledning och utbildning via samtalsbyrån är 800 kr/45 min. Någon höjning av avgiften har inte skett sedan starten 1995.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta avgiften på 800 kr/45 min för handledning m.m.
Beslutsunderlag
1. Avgift för handledning och utbildning via samtalsbyrån inom socialtjänsten gällande
fr.o.m. 2008-01-01.
2. Socialnämndens protokoll § 78, 2008-05-15.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 182, 2008-06-18.
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§ 220
Taxor och avgifter - Taxa för familjerådgivning inom socialtjänsten
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta avgiften för familjerådgivning med 60 kr/samtal, dock kostnadsfritt för personer
upp till 20 års ålder.
Bakgrund
Kommunen är skyldig att tillhandahålla familjerådgivning och i Gällivare har den funnits sedan 1995. Under 1998 sammanfördes familjerådgivningen med tjänsten som socialrådgivare, som tidigare varit placerad vid missbruksenheten. Syftet med familjerådgivningen var att ha en öppen verksamhet dit kommunens invånare kunde vända sig när
de kände behov av att samtala med någon utomstående, oavsett om det var ett relationsproblem eller inte.
Allt sedan familjerådgivningen startade upp har avgiften för de enskilda varit 60
kr/samtal vilket då var den kostand landstinget tog ut för sjukgymnastbehandling, psykologsamtal etc. Kommunen har aldrig höjt denna avgift trots att landstinget höjt sin för
dessa besök. Personer under 20 år betalar ingen avgift.
Det finns möjlighet att få familjerådgivningen beviljad som bistånd efter utredning och
beslut av handläggare på biståndsenheten och då tas ingen avgift ut från den enskilde.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta avgiften för familjerådgivning med 60 kr/samtal, dock kostnadsfritt för personer
upp till 20 års ålder.
Beslutsunderlag
1. Taxa för familjerådgivning inom socialtjänsten gällande fr.o.m. 2008-01-01.
2. Socialnämndens protokoll § 83, 2008-05-15.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 183, 2008-06-18.
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§ 221
Taxor och avgifter - Avgift boende jml 9 § p.8 lagen SFS 1993:387 om stöd och
service till vissa funktionshindrade inom socialnämnden för 2009
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att socialnämnden tar ut ersättning från föräldrar som har barn och ungdomar med insats
jml LSS 9 § 8 p i enlighet med bestämmelserna i § 19 och 20 § LSS, 5 § förordning
(1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 6 kap 1-4 §§ socialtjänstförordningen,
att antingen kan ersättningen i form av underhållsstöd som fås från försäkringskassan
tas ut fram till juni det år ungdomen fyller 20 år och är 1.273 kr/mån/ förälder, eller
att från 19 års ålder kan ungdomarna ha en egen inkomst i form av aktivitetsersättning,
då kan socialnämnden ta ut en ersättning för hyra och mat med 3.000 kr/mån av deras
inkomst. Avgiften tas ut för 9 månader/år, avgiftsfria månader är juni - aug. Avgiften
reduceras vid frånvaro över 14 dagar.
Bakgrund
Barn och ungdomar som tillhör personkretsen i LSS har rätt till boende i familjehem
eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet på grund av sitt funktionshinder, exempelvis för att gå i skola.
För de barn och ungdomar som beviljas denna insats får kommunen ta ut en avgift, enl.
§ 20 LSS, från föräldrarna motsvarande det underhållsstöd som fås från försäkringskassan fram till juni det år ungdomen fyller 20 år och som för 2008 är 1.273
kr/mån/förälder.
För de ungdomar som har egen inkomst i form av aktivitetsersättning eller annat får
kommunen ta ut ersättning för mat, hyra, fritids- och kulturaktiviteter enl. 19 § LSS för
den tid de har boende på annan ort. Avgiften far inte överstiga kommens självkostnad
samt att kommunen måste se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för personliga behov som för närvarande är 1.990 kr/mån (socialbidragsnorm).
Den lägsta aktivitetsersättning som för närvarande utgår är 7.175 kr/mån, varav 30 % är
skattepliktigt. Möjlighet finns även far dessa ungdomar att söka bostadstillägg för boendet på hemorten.
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Avgiften för mat, hyra m.m. kan antingen sättas som ett månadsbelopp på 3.000 kr och
då följer avgiften socialstyrelsens föreskrifter 2006:1 för rörelsehindrade gymnasielever
(RH-anpassad) med särskilda omvårdnadsinsatser och som bor i elevhem. Avgiften blir
då lika stor för alla.
Avgiften kan även utgå med ett procentuellt belopp av den totala inkomsten, förslagsvis
max 40 %, för att garantera de med lägst inkomst tillräckliga medel till personliga behov. Avgiften blir då beroende på inkomst, dock måste den korrekta inkomsten årligen
inhämtas.
Avgiften tas ut för 9 månader/år, avgiftsfria månader är juni - aug. Avgiften reduceras
vid frånvaro över 14 dagar. Tas denna avgift ut blir den årliga intäktsökningen ca
40.000 kronor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att socialnämnden tar ut ersättning från föräldrar som har barn och ungdomar med insats
jml LSS 9 § 8 p i enlighet med bestämmelserna i § 19 och 20 § LSS, 5 § förordning
(1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 6 kap 1-4 §§ socialtjänstförordningen,
att antingen kan ersättningen i form av underhållsstöd som fås från försäkringskassan
tas ut fram till juni det år ungdomen fyller 20 år och är 1.273 kr/mån/ förälder, eller
att från 19 års ålder kan ungdomarna ha en egen inkomst i form av aktivitetsersättning,
då kan socialnämnden ta ut en ersättning för hyra och mat med 3.000 kr/mån av deras
inkomst. Avgiften tas ut för 9 månader/år, avgiftsfria månader är juni - aug. Avgiften
reduceras vid frånvaro över 14 dagar.
Beslutsunderlag
1. Avgift boende jml 9 § 8 p lagen (SFS 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade inom socialnämnden för 2008.
2. SOSFS 2006:1: Avgifter för kost och logi för vissa elever som bor i elevhem.
3. Socialnämndens protokoll § 77, 2008-05-15.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 184, 2008-06-18.
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KS/2008:337
§ 222
Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen 1993:581 socialnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att för handläggning av anmälan enligt § 12 a Tobakslagen tas ut en fast avgift med 350
kr,
att för kommunens återkommande tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas ut en fast
årlig avgift med 700 kr. I denna avgift inkluderas ett tillsynsbesök. För tillsyn utöver det
tillsynsbesöket som ingår i den fasta årsavgiften debiteras en avgift med 700 kr/timme.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade den 6 februari 2007 § 32 att överta tillsynen över "Tobakslagen" från miljö- och byggnämnden. Tillsynen är placerad under funktionen som handhar alkoholtillsynen inom Socialnämnden.
Överflyttningen medför samordningsvinster för kommunen i sin helhet enligt följande:
En tydligare helhetssyn över folkhälsoförebyggande frågor, exempelvis över de två kanske viktigast områdena, tobak och alkohol som då placeras under samma funktion i socialförvaltningen.
Det skulle också förenkla kontakterna till kommunen för näringsidkare som säljer alkoholhaltiga drycker, tillika ofta är desamma som säljer tobaksvaror och som då skulle
bara behöva ha en myndighetskontakt i kommunen.
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller för avgifter i Gällivare kommuns arbete med tillsyn av anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Ansvarig för tillsynen är socialnämnden i Gällivare kommun.
2 § Skyldig att erlägga avgift är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet
med tobaksvaror.
3 § Avgift tas inte ut för - Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogad
och inte heller för - Handläggning som föranleds av att socialnämndens beslut enligt tobakslagen överklagas.
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4 § Socialnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa angivna fasta avgifter och timavgiften med en procent-sats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den
1 oktober året före avgiftsåret.
Avgiftsbelopp
5 § För handläggning av anmälan enligt § 12 a Tobakslagen tas ut en fast avgift med
350 kr. Avgiften är beräknad efter självkostnads-principen.
6 § För kommunens återkommande tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas ut en fast
årlig avgift med 700 kr. I denna avgift inkluderas ett tillsynsbesök. För tillsyn utöver det tillsynsbesöket som ingår i den fasta årsavgiften debiteras en avgift med
700 kr/timme. Den fasta avgiften faktureras i förskott och avser kalenderår. Timavgiften faktureras i efterhand efter utfört tillsynsbesök. Avgiften är beräknad efter
självkostnadsprincipen.
Nedsättning av avgift
7 § Om det finns särskilda skäl, med hänsyn till verksamheten omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, får socialnämnden sätta ned eller efterskänka avgiften.
Avgiftens erläggande m.m.
8 § Betalning av avgift enlig denna taxa ska ske till Gällivare kommun. Betalning ska
ske inom tid som anges i beslut om avgift, eller på faktura. Mervärdesskatt betalas
inte på avgiften.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att för handläggning av anmälan enligt § 12 a Tobakslagen tas ut en fast avgift med 350
kr,
att för kommunens återkommande tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas ut en fast
årlig avgift med 700 kr. I denna avgift inkluderas ett tillsynsbesök. För tillsyn utöver det
tillsynsbesöket som ingår i den fasta årsavgiften debiteras en avgift med 700 kr/timme.
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Beslutsunderlag
1. Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen (1993:581) socialnämnden, gällande fr.o.m.
2008-01-01.
2. Socialnämndens protokoll § 84, 2008-05-15.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 185, 2008-06-18.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 74 (86)

2008-09-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:278
§ 223
Investeringsbudget 2009, plan 2010-2011 - Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
För kommunstyrelsen;
Investeringsbudget 2009: 200 tkr.
Investeringsbudget 2010: 400 tkr.
Investeringsbudget 2011: 0.
Reservation
Lars Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget för år 2009, samt plan 2010-2011:
Investeringsbudget 2009: 600 tkr
Investeringsbudget 2010: 0
Investeringsbudget 2011: 0
Beslutsunderlag
1. Sammandrag investeringsbudget/plan 2009-2011.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 186, 2008-06-18.
Yrkande 1
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Margareta Henricsson (ns)
För kommunstyrelsen;
Investeringsbudget 2009: 200 tkr
Investeringsbudget 2010: 400 tkr
Investeringsbudget 2011: 0
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Yrkande 2
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp)
För kommunstyrelsen;
Investeringsbudget 2009: 350 tkr
Investeringsbudget 2010: 250 tkr
Investeringsbudget 2011: 0
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag mot Birgitta Larssons m.fl. förslag till
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.
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KS/2008:445
§ 224
Investeringsbudget 2009, plan 2010-2011 - Service- och tekniknämnden,
skattefinansierade
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
För Service- och tekniknämndens, skattefinansierade,
Investeringsbudget 2009: 27.400 tkr.
Investeringsbudget 2010: 28.000 tkr.
Investeringsbudget 2011: 12.000 tkr.
Reservation
Lars Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget lagt förslag.
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Service- och tekniknämndens, skattefinansierade, förslag till investeringsbudget för år
2009, samt plan 2010-2011:
Investeringsbudget 2009: 42.400 tkr.
Investeringsbudget 2010: 39.735 tkr.
Investeringsbudget 2011: 21.200 tkr.
Beslutsunderlag
1. Investeringsbudget 2009-2011.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 187, 2008-06-18.
Yrkande 1
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)
För Service- och tekniknämndens, skattefinansierade,
Investeringsbudget 2009: 27.400 tkr.
Investeringsbudget 2010: 28.000 tkr.
Investeringsbudget 2011: 12.000 tkr.
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Yrkande 2
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp)
För Service- och tekniknämndens, skattefinansierade,
Investeringsbudget 2009: 27.300 tkr.
Investeringsbudget 2010: 28.600 tkr.
Investeringsbudget 2011: 12.000 tkr.
Yrkande 3
Margareta Henricsson (ns) yrkar
För Service- och tekniknämndens, skattefinansierade,
Investeringsbudget 2009: 27.750 tkr.
Investeringsbudget 2010: 27.500 tkr.
Investeringsbudget 2011: 12.000 tkr.
Propositionsordning
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag
samt därefter Stig Erikssons m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med
Stig Erikssons m.fl. förslag.
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§ 225
Investeringsbudget 2009, plan 2010-2011 - Service- och tekniknämnden,
affärsverksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
För service- och tekniknämnden, affärsverksamhet,
Investeringsbudget 2009: 10.000 tkr.
Investeringsbudget 2010: 10.000 tkr.
Investeringsbudget 2011: 10.000 tkr.
Bakgrund
Service- och tekniknämndens, affärsverksamhet, förslag till investeringsbudget för år
2009, samt plan 2010-2011:
Investeringsbudget 2009: 10.000 tkr.
Investeringsbudget 2010: 17.100 tkr.
Investeringsbudget 2011: 19.300 tkr.
Beslutsunderlag
1. Investeringsbudget 2009-2011.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 188, 2008-06-18.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v), Margareta Henricsson
(ns), Lars Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp)
För service- och tekniknämnden, affärsverksamhet,
Investeringsbudget 2009: 10.000 tkr.
Investeringsbudget 2010: 10.000 tkr.
Investeringsbudget 2011: 10.000 tkr.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons 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/2008:347
§ 226
Investeringsbudget 2009, plan 2010-2011 - Barn-, utbildning- och kulturnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
För barn-, utbildning- och kulturnämnden;
Investeringsbudget 2009: 0 tkr.
Investeringsbudget 2010: 0 tkr.
Investeringsbudget 2011: 0 tkr.
Reservation
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Barn-, utbildning- och kulturnämndens förslag till investeringsbudget för år 2009, samt
plan 2010-2011:
Investeringsbudget 2009: 1.014 tkr.
Investeringsbudget 2010: 702 tkr.
Investeringsbudget 2011: 872 tkr.
Beslutsunderlag
1. Investeringsbudget 2009-2011.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 189, 2008-06-18.
Yrkande 1
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v), Lars Alriksson (m)
och Yvonne Bergmark Bröske (fp)
För barn-, utbildning- och kulturnämnden;
Investeringsbudget 2009: 0 tkr.
Investeringsbudget 2010: 0 tkr.
Investeringsbudget 2011: 0 tkr.
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Yrkande 2
Margareta Henricsson (ns) yrkar
För barn-, utbildning- och kulturnämnden;
Investeringsbudget 2009: 477 tkr.
Investeringsbudget 2010: 165 tkr.
Investeringsbudget 2011: 0 tkr.
Propositionsordning
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag mot Birgitta Larssons m.fl. förslag till
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 81 (86)

2008-09-08
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
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§ 227
Investeringsbudget 2009, plan 2010-2011 - Socialnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
För Socialnämnden;
Investeringsbudget 2009: 500 tkr.
Investeringsbudget 2010: 2.000 tkr.
Investeringsbudget 2011: 0.
Reservation
Lars Alriksson (m), Yvonne Bergmark Bröske (fp) och Margareta Henricsson (ns) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Socialnämndens förslag till investeringsbudget för år 2009, samt plan 2010-2011:
Investeringsbudget 2009: 2.750 tkr.
Investeringsbudget 2010: 25.000 tkr.
Investeringsbudget 2011: 0.
Beslutsunderlag
1. Investeringsbudget 2009-2011.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 190, 2008-06-18.
Yrkande 1
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s)
För Socialnämnden;
Investeringsbudget 2009: 500 tkr.
Investeringsbudget 2010: 2.000 tkr.
Investeringsbudget 2011: 0.
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Yrkande 2
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp) och Margareta Henricsson (ns)
För Socialnämnden;
Investeringsbudget 2009: 500 tkr.
Investeringsbudget 2010: 0.
Investeringsbudget 2011: 0.
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 föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Stig Erikssons m.fl. förslag.
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KS/2008:426
§ 228
Skattesats 2009
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att skattesatsen för 2009 är 22.33 kronor per skattekrona och är därmed oförändrad.
Bakgrund
Skattesatsen för 2008 är 22.33 kronor per skattekrona.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att skattesatsen för 2009 är 22.33 kronor per skattekrona.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 191, 2008-06-18.
Yrkande
Birgitta Larsson yrkar att skattesatsen för 2009 är 22.33 kronor per skattekrona och är
därmed oförändrad.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med
Birgitta Larssons förslag.
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§ 229
Resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2008-2011
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2008-2011.
Reservation
Lars Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 1.
Margareta Henricsson reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 2.
Bakgrund
Förslag till resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2008-2011 har upprättats.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2008-2011.
Beslutsunderlag
1. Resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2008-2011.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 192, 2008-06-18.
3. Resultat-, finansierings- och balansbudget/planer, 2008-08-28.
Yrkande
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) att fastställa resultat-,
finansierings- och balansbudget/planer 2009-2011 i enlighet med budgetförslag från (s)
och (v).
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp) att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2009-2011 i enlighet med budgetförslag från (m) och (fp).
Margareta Henricsson (ns) yrkar att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2009-2011 i enlighet med budgetförslag från (ns).
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Propositionsordning
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag
samt därefter Stig Erikssons m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med
Stig Erikssons m.fl. förslag.
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KS/2008:513
§ 230
Uppkommen merkostnad för dagbarnvårdare inom BoUK
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kostnaden belastar löneökningsutrymmet för år 2008.
Bakgrund
Pga. ändrade centrala avtal och därav förändrade förutsättningar för uträkning av arbetstid för dagbarnvårdare har Gällivare kommun och Kommunal haft lokala förhandlingar
om den uppkomna situationen. Förhandlingsparterna har där kommit överens om att i
september 2008, med retroaktiv verkan, utbetala framräknad och därav innestående lön
för den uppkomna övertiden.
Förslag till beslut
Personalchefen föreslår kommunstyrelsen att besluta att kostnaden belastar löneökningsutrymmet för år 2008.
Beslutsunderlag
1. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-08-29.
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Angående 2009 års budget och budgetplan 2010-2011.

Undertecknade ledamöter reserverar sig till förmån för eget framlagt
förslag.
Majoritetens budgetförslag innebär att man äventyrar kommunens
ekonomi. De budgeterade resultaten är alltför låga för att tillåta en
sund utveckling av kommunen. Med resultat för 2009 på 3 146 tkr
och 2010-2011 3 522 tkr resp. 49 tkr innebär det en stor risk för att
kommunen under dessa år kommer att visa minusresultat. I princip
kommer inga äskanden kunna tillåtas under planperioden samtidigt
som majoritetens budget inte visar någon som helst inriktning på var
besparingar ska göras.
Den uppkomna budgetsituationen beror givetvis på att majoriteten
har varit alltför släpphänt när det gäller 2007 Och 2008 års budgetar.
Åter igen visar det sig att sossarna och vänstem inte är kapabla att
handha kommunens ekonomi.

Lars Alriksson (m)

Yvonne Bergmark-Bröske
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