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Kommunstyrelsen

KS/2008:21
§ 231
Information
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att intresserade att gå på dialog kring samverkan om vuxnas lärande den 14 november
2008 anmäler detta till Eva Högman,
att i övrigt lägga delgivningarna 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
Kommunförbundet Norrbotten har inkommit med en inbjudan till dialog kring samverkan om vuxnas lärande i Norrbotten den 14 november i Gällivare. Avgift 200 kr.
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2008-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:3
§ 232
Budgetuppföljning tom 31 augusti 2008
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att med godkännande lägga budgetuppföljningen till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde lämnar Ingamaj Backman, chef service- och teknikförvaltningen, Torbjörn Nilsson och Birgitta Palo Johansson, chef respektive ekonom barnutbildning- och kulturförvaltningen, Marie Rydström Karlsson ekonom för kommunstyrelsen respektive socialförvaltningen samt Lennart Johansson, kommunchef budgetuppföljning från respektive förvaltning. Budgetuppföljningen lämnas utifrån utfall per augusti och årsprognos enligt upprättad delårsrapport.
Göran Sandström, ekonomichef redovisar prognostiserade förändringar för övriga poster inom budgeten som ligger utanför nämndernas ansvarsområden, samt översiktligt
om finanskrisens effekter.
Kommunstyrelsens ordförande påtalar att kommunstyrelsen förväntar sig att samtliga
nämnder, oavsett dagens prognos, arbetar för att uppnå en budget i balans fram till årsbokslutet.
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KS/2008:525
§ 233
Information angående Malmberget
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp information angående Malmberget.
Tommy Nyström har varit på Malmfältsgruppen möte den 29 september 2008 i Stockholm. Han visade en film om Malmberget förr och nu som visar det förfall som har skett
i samhället. Nytt möte i januari 2009.
Informerade även om problematiken när det gäller flytten av husen i Malmberget som
inte har genomförts. Senast v, 48 ska LKAB.s lösningarna på flytten av hus vara klart.
Om inte flyttningarna kan ske kommer alternativ 2 och 3 att genomföras. Oklart vad de
alternativen innebär. LKAB har öppnat ett informationskontor i Malmberget för de boende.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 7 (36)

2008-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:64
§ 234
Information från de kommunala råden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp information från de av kommunstyrelsens ledamöter som finns som representanter i något av de
kommunala råd som finns i Gällivare.
Wania Lindberg informerade om att Kommunala handikapprådets arbetsutskott har varit
på ett seminarium i Sunderbyn som handlade om ”Från måsten till möjligheter”.
Jeanette Wäppling informerade om att Ungdomsrådet arbetar med frågan om skatepark,
samt ny hemsida via kommunsidan (med länk).
Yttrande från ungdomsrådet ang motionen om aktivitetshus samt motionen om +18boende kommer.
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2008-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2006:762
§ 235
Val till lokal samrådsgrupp för fjällsäkerhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att konstatera att samrådsgruppen består av tjänstemän inom Gällivare kommun och
sköts av berörda förvaltningar,
att val till lokal samrådsgrupp för fjällsäkerhet avförs som ärende från kommunstyrelsen
hädanefter då det inte är fråga om ett politiskt mandat som ska tillsättas.
Bakgrund
Gällivare kommun har en lokal samrådsgrupp för fjällsäkerhet och val till samrådsgruppen har företagits av kommunstyrelsen enligt proportionell valmetod. Valda till samrådsgruppen är tjänstemän inom Gällivare kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att konstatera att samrådsgruppen består av tjänstemän inom Gällivare kommun och
sköts av berörda förvaltningar,
att val till lokal samrådsgrupp för fjällsäkerhet avförs som ärende från kommunstyrelsen
hädanefter då det inte är fråga om ett politiskt mandat som ska tillsättas.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 239, 2008-09-22.
2. Kommunstyrelsens protokoll § 9, 2007-01-04.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:309
§ 236
Ullatti skola, framtida användning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras till Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 oktober 2008 för
komplettering.
Bakgrund
Ullatti skola är i dagsläget helt utan kommunal verksamhet. Köksdelen som tidigare
använts av både skolan och äldreomsorgen är förändrad genom anpassning i omsorgens
lokaler så att de själva klarar av sin kosthantering. I byggnaden finns även PRO som
lånar slöjdsalen och Ullatti tvättstuguförening som använder en liten lokal för sin verksamhet. Skolan är ca 730 m2 stor och är förberedd byggnadstekniskt för att relativt enkelt kunna flyttas till alternativ ort/placering.
I Gällivare tätort saknas det i dagsläget lokaler till förskoleverksamhet. Barn-, utbildning och kulturnämnden har beslutat att anmäla frågan till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2008 § 120 att inhämta yttrande från barn-, utbildning och kulturnämnden i ärendet.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 september 2008 § 240 lämnades information i ärendet.
Beslutsunderlag
1. Fastighetsavdelningens skrivelse, 2008-05-08.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 122, 2008-05-20.
3. Skrivelse från PRO-samorganisationen i Gällivare, 2008-05-16.
4. Skrivelse från Landbygdsrådet Gellivare, 2008-05-16.
5. Kommunstyrelsens protokoll § 120, 2008-06-02.
6. Skrivelse, Ullatti IF, 2008-04-11.
7. Skrivelse Ullatti PRO, 2007-09-21.
8. Barn-, utbildning och kulturnämndens protokoll § 114, 2008-09-05.
9. Skrivelse Barn- och föräldrar i Ullatti, 2008-09-12.
10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 240, 2008-09-22.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:398
§ 237
Rapport enligt bolagsordningen för 2008, TOP bostäder.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
Bakgrund
TOP bostäder AB har inkommit med rapport enligt bolagsordningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Rapport TOP bostäder AB, 2008-09-02.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 241, 2008-09-22.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:515
§ 238
Avrapportering till kommunstyrelsen av ägardirektiv t.o.m. 2008-06-30
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att TOP bostäder AB redovisar vilka åtgärder de avser vidta dels för att säkra internkontrollen av underhållet samt dels för att nedbringa det eftersatta underhållet i det egna
fastighetsbeståndet,
att i övrigt lägga rapporteringen till handlingarna.
Bakgrund
TOP bostäder AB har inlämnat avrapportering till kommunstyrelsen i enlighet med
ägardirektiv för TOP bostäder AB.
Beslutsunderlag
1. Rapport TOP bostäder AB, 2008-09-02.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 242, 2008-09-22.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m) att TOP bostäder
AB redovisar vilka åtgärder de avser vidta dels för att säkra internkontrollen av underhållet samt dels för att nedbringa det eftersatta underhållet i det egna fastighetsbeståndet.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms m fl förslag till beslut. Efter gjorda propositioner
finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tommy Nyström m
fl förslag.
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2008-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:516
§ 239
Rapport enligt bolagsordningen för 2008, Gällivare Värmeverk
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bjuda in Gällivare Värmeverk AB till ett ägarsamråd,
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
Bakgrund
Gällivare Värmeverk AB har inkommit med rapport i enlighet med bolagsordningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Rapport från Gällivare Värmeverk, 2008-09-22.
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2008-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:265
§ 240
Förebyggande insatser inom alkohol och narkotikaområdet - projektets organisatoriska tillhörighet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att projektet fortsättningsvis under 2009 skall förlängas under kommunstyrelsen,
att projektet under 2009 utvärderas för att ge svar på om tjänsten alkohol och drogpolitisk samordnare skall fortsätta som ordinarie verksamhet eller ej.
Bakgrund
Kommunstyrelsen uppdrog i samband med beslut den 1 september 2008 § 148 till den
nuvarande styr- och metodgruppen för projektet ”Alkohol och drogpolitisk samordning”
att lämna förslag i enlighet med följande formulering;
”att nuvarande styr- och metodgrupp får i uppdrag att lämna förslag på projektets organisatoriska tillhörighet”.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser finns i detta förslag.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdom finns i detta förslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att projektet fortsättningsvis under 2009 skall förlängas under kommunstyrelsen,
att projektet under 2009 utvärderas för att ge svar på om tjänsten alkohol och drogpolitisk samordnare skall fortsätta som ordinarie verksamhet eller ej.
Beslutsunderlag
1. Protokoll från mötet den 9 september 2008.
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-09-10.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 247, 2008-09-22.
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2008-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:549
§ 241
Begäran om yttrande ang. skrivelse om Föreningen Leipipir Modellskogs möjlighet
till utveckling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta av föreningen upprättad skrivelse,
att Gällivare kommun står som inbjudande medlem och tillika värd för ett möte med
Sveaskogs ledning och dess ordförande tillsammans med föreningen Leipipir Modellskogs styrelse.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Föreningen Leipipir Modellskog har inkommit med begäran om yttrande gällande skrivelse om Föreningen Leipipir Modellskogs möjlighet till utveckling.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Föreningen Leipipir Modellskog.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 249, 2008-09-22.
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2008-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:145
§ 242
Nyemmission i Filmpool Nord; erbjudande att teckna aktier
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka nej till erbjudandet om nyemission.
Bakgrund
På Filmpool Nords bolagsstämma den 20 juni 2006 beslutade ägarna att bolagets aktiekapital skulle ökas genom riktad nyemission till samtliga aktieägare. Ärendet är tidigare
berett på Filmpool Nords ägarsamråd den 5 april 2006.
Gällivare kommun har enligt beslut i kommunstyrelsen 10 september 2007 § 231, avstått från att öka sitt aktiekapital i bolaget. Gällivare kommun erbjuds på nytt möjligheten att teckna aktier i Filmpool Nord enligt styrelsens förslag, senast 15 oktober 2008.
Ägarsamrådet har rekommenderat att en utökning av aktiekapitalet ska ske successivt
under en treårsperiod 2006-2008. Förslaget från styrelsen är att bolagets aktiekapital ska
utökas med högst 748.500 kr genom nyemission av högst 12.474 aktier á 60 kr styck.
För Gällivare kommun innebär detta rätten att teckna 4.045 aktier genom proportionell
teckning till ett värde av 242.700 kr. 31 december 2007 var Gällivare kommuns ägarandel 1,33 % av bolaget.
Ekonomiska konsekvenser
Gällivare kommun som ägare i Filmpool Nord bör bekosta nyemissionen ur ordinarie
verksamhet då det är att betrakta som en aktieägarfråga, av den anledningen kan ej medel för näringsfrämjande verksamhet användas.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Utvecklingsenheten bedömer att en förstärkning av Filmpool Nord kan ge positiva effekter för barn och ungdom eftersom en del av uppdraget är att distribuera och producera barn- och ungdomsfilmer.
Förslag till beslut
Näringslivsutskottet föreslår
att frågan om nyemission hänskjuts till kommunstyrelsen som företräder ägaren Gällivare kommun, samt
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2008-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
att kommunstyrelsen tackar nej till erbjudandet om nyemission.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Filmpool Nord 2008-06-17.
2. Tjänsteskrivelse Utvecklingsenheten 2008-08-26.
3. Kommunstyrelsens näringslivsutskotts protokoll § 57, 2008-09-09.
Yrkande
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) och Lars Alriksson
(m) att tacka nej till erbjudandet om nyemission.
Propositionsordning
Ordförande ställer Stig Erikssons m fl förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Stig Erikssons förslag.
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2008-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:519
§ 243
World Cup 2008
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att finansiera resterande 620.000 kr från konto 941 Utvecklingsmedel, samt
att beviljade medel anvisas till Vintersportort Gällivare, verksamhet 2204 aktivitet
90304.
Bakgrund
Gällivare har anordnat premiären i Världscupen två gånger. Första gången som reservort, arrangemanget lyckades över all förväntan trots kort framförhållning. 2006 fick vi
erbjudande att som ordinarie ort anordna arrangemanget både 2006 och 2008. Inför
världscupen 2006 byggdes nya banor enligt internationell standard, sedan dess har det
avsatts pengar främst för att ordna strömförsörjning och snötillverkning. Ansvarig för
tävlingarna är Gällivare skidallians, kommunen/Sot har anlitat Börje Jönsson som ansvarig för uppbyggnaden av de faciliteter som behövs i form av utrymmen för press,
kommentatorer, skidåkare, vallabodar etc. samt snötillverkning.
Med erfarenhet av tidigare arrangemang har vi säkerställt att organisationen kring
presscentra, stadiumproduktion och centrumarrangemangen skall löpa så friktionsfritt
som möjligt. Det kommer därför att vara kommittén för världscupen och skidalliansen
som ansvarar för arrangemanget med Muskot media som leverantör.
Ekonomiska konsekvenser
Gällivare kommuns kostnad för världscupen, event och marknad enligt förslag är totalt
839.000 kr (se bilaga). Finansieras av näringslivsmedel 219.000 kr och kommunstyrelsen utvecklingsmedel 620.000 kr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Världscupen bedöms ha en positiv inverkan med goda idrottsliga förebilder på barn och
ungdom. Vintersportort/världscupen i Gällivare med evenemang bedöms öka attraktiviteten och trivseln bland både unga och äldre besökare och innevånare.

Förslag till beslut
Näringslivsutskottet beslutar
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2008-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
att finansiera 219.000 kr av 839.000 kr från konto Info och profilering lokalt näringsliv,
verksamhet 22101 aktivitet 1412,
att föreslå kommunstyrelsen finansiera resterande 620.000 kr från konto 941 Utvecklingsmedel, samt
att beviljade medel anvisas till Vintersportort Gällivare, verksamhet 2204 aktivitet
90304.
Beslutsunderlag
1. Kostnadsbudget för event och marknadsföring.
2. Utvecklingsenhetens tjänsteskrivelse.
3. Kommunstyrelsens näringslivsutskotts protokoll § 59, 2008-09-09.
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2008-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:503
§ 244
Revisionsrapport - Granskning av kommunens kompetens- och personalförsörjning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att framföra att arbete med att ta fram kompetens- och personalförsörjningsplan pågår
samt att planen ska vara färdigställd i mars 2009,
att i övrigt med beaktande lägga revisionsrapport Kompetens och personalförsörjning
till handlingarna,
att beslutet delges kommunfullmäktige.
Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna i Gällivare kommun har granskat kommunens kompetens- och personalförsörjning. Syftet har varit att bedöma om kommunens styrning och
kontroll av kompetens- och personalförsörjningen är tillräcklig. Revisorerna vill ha svar
av kommunstyrelsen gällande vilka åtgärder som avses vidtas mot bakgrund av utförd
granskning.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsen har inga ekonomiska konsekvenser att ta ställning till i ärendet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser att ta ställning till.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att framföra att arbete med att ta fram kompetens- och personalförsörjningsplan pågår
samt att planen ska vara färdigställd i mars 2009,
att i övrigt med beaktande lägga revisionsrapport Kompetens och personalförsörjning
till handlingarna,
att beslutet delges kommunfullmäktige.
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Beslutsunderlag
1. Personalenhetens skrivelse, 2008-09-05.
2. Revisionsrapport – Kompetens och personalförsörjning.
3. Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll § 24, 2008-09-15.
Yrkande
Lars Alriksson (m) med instämmande av Jeanette Wäppling (v), Margareta Henricsson
(ns) och Birgitta Larsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens personalutskott förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons m fl förslag till beslut. Efter gjorda propositioner
finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars Alrikssons m fl
förslag.
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KS/2008:491
§ 245
Rekrytering av förvaltningschef för barn- utbildning och kulturnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Kjell Wallgren förordnas som förvaltningschef för barn- utbildning- och kulturnämnden i tre år så snart som möjligt och med möjlighet till förlängning.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Lars Alriksson (m) inkommer med en protokollsanteckning, bilaga 3.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 2008, 2008-08-18.
2. MBL protokoll 2008-10-01.
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KS/2008:557
§ 246
Delårsrapport 2008 för kommunstyrelsens verksamhetsområden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa delårsrapporten för kommunstyrelsens verksamhetsområde samt överlämna
rapporten till kommunfullmäktige.
Bakgrund
Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport per 2008-08-31.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa delårsrapporten för kommunstyrelsens verksamhetsområde samt överlämna
rapporten till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
1. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-09-24.
2. Delårsrapport för kommunstyrelsens verksamhetsområde.
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KS/2008:558
§ 247
Delårsrapport 2008 - Gällivare kommunkoncern
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga delårsrapporten med godkännande till handlingarna.
Bakgrund
Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport per 2008-08-31.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga delårsrapporten med godkännande till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-09-24.
2. Delårsrapport kommunkoncernen.
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KS/2008:486
§ 248
Kommunstyrelsens styrkort för 2009
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta kommunstyrelsens utarbetade styrkort.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 10 mars 2008 fattat beslut om att anta en ny styrmodell för
Gällivare kommun. Den nya styrmodellen Balanserad styrning med styrkort som verktyg kommer för kommunen att innebära en enhetlighet, en tydlig och enkel struktur för
mål, mått, mätning, uppföljning, förbättringsarbete och verksamhetsutveckling.
Nämnderna har utarbetat sina styrkort utifrån kommunfullmäktiges strategiska/övergripande styrkort. Samtliga styrkort skall antas i den egna nämnden för att sedan
gå vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Uppdrag
Projekt balanserad och styrning och verksamhetsutveckling har i uppdrag att genomföra
balanserad styrning med styrkort som verktyg. Samtliga nämnder och bolag skall arbeta
fram sina styrkort som formellt beslutas och färdigställs under hösten 2008.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att anta nämndens styrkort har inga direkta ekonomiska konsekvenser. Långsiktigt skall de mål och mått som finns i styrkortet sammanfogas med den budget som
nämnden tilldelas för 2009. Nämnden fördelar sina resurser utifrån de mål som satts
styrkortet.
Konsekvenser för barn och unga
Beslutet att anta styrkortet som nämndens styrkort har inga konsekvenser för barn och
unga.
Förslag till beslut
att anta kommunstyrelsens utarbetade styrkort.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens styrkort.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 243, 2008-09-22.
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KS/2008:539
§ 249
Översyn av kommunstyrelsens reglemente
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa kommunstyrelsens reglemente förutom § 11 som ska ha kvar den gamla
lydelsen,
att kommunfullmäktiges beslut den 5 november 2007 § 194 därmed upphör att gälla.
Bakgrund
En översyn har gjorts av samtliga nämnders reglementen. Reglementenas utformning
och innehåll skiljer sig mellan de olika nämnderna och översynen har bland annat syftat
till att få nämndernas reglementen samstämmiga. Reglementena har även uppdaterats i
de avseenden de blivit inaktuella.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa kommunstyrelsens reglemente,
att kommunfullmäktiges beslut den 5 november 2007 § 194 därmed upphör att gälla.
Beslutsunderlag
1. Gällande reglemente för kommunstyrelsen, med förändringar i kursiv text.
2. Förslag till nytt reglemente.
3. Jämförelse mellan gällande samt förslag till nytt reglemente.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 244, 2008-09-22.
Yrkande
Margareta Henricsson (ns) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v), Torbjörn
Krigsman (ns), Lars Alriksson (m) att § 11 bibehålles enligt tidigare beslut.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Margareta Henricsson m fl förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i
enlighet med Margareta Henricsson m fl förslag.
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KS/2008:433
§ 250
Ungdomsfullmäktige/ Ungdomar projekt pengar (UPP)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen den 10 november 2008.
att det ska klargöras vilka politiker som ska närvara vid ungdomsfullmäktige,
att Kf:s presidium tillfrågas ang att omfördela 150.000 kr från verksamhet 990 ”KF:s
medel för oförutsedda behov” till verksamhet 353 ”Ungdomsrådet” aktivitet 297 ”UPP”
med ansvar 15501, innebärande att KF:s medel för oförutsedda behov reduceras från
550.000 kr till 400.000 kr.
Bakgrund
Den 1 oktober 2007 beslutade KF att ett utredningsuppdrag ska göras angående ”förslag
och arbetsmodell för den framtida Ungdomsfullmäktige”. En arbetsgrupp har tillsatts
med tjänstemän från NoU och BUoK samt representanter från Ungdomsrådet och elevråden. Arbetsgruppen har tittat på syftet, arbetssätt, mål, roller ansvar, genomförandefas,
uppföljning, utvärderingsfas och budget.
Sammanfattning av nämndsbeslut
BUoK- Soc- och Sot-nämnden har fattat ett positivt beslut i enlighet med utredarens
förslag.
Yttrande från ungdomsrådet
Ungdomsrådet ställer sig positivt till utredningen, de har även ingått i arbetsprocessen.
Ekonomiska konsekvenser
Ungdomar projekt pengar föreslås i sin helhet finansieras genom omdisponering av anslag inom befintliga budgetramar.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Med förslaget ökar man möjligheten för inflytande och delaktighet i kommunens ungdomsarbete. Att genom förslagen ger man ungdomar verktyg för att själv eller i grupp
förverkliga sina idéer.
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Förslag till beslut
att anslaget till UPP/UF för 2009 och framåt inarbetas i budgetarbetet och finansieras
genom omdisponering av medel enligt följande;
från sportlovskortet med 100.000 kr från verksamhet 312 ”Till kommunstyrelsens förfogande” aktivitet 290 ”Sportlovskort” till verksamhet 353 ”Ungdomsrådet” aktivitet
297 ”UPP” med ansvar 15501,
att från ungdomsrådets budget omdisponera 50.000 kr till verksamhet 353 ”Ungdomsrådet” aktivitet 2971 ”UPP” med ansvar 15501,
att de avsatta medlen på 60 000 kr som finns för ungdomsfullmäktige sätts in under
verksamhet 353 ”Ungdomsrådet” aktivitet 297 med ansvar 15501,
att utse en politiker från kommunstyrelsen som representant till den politiska referensgruppen,
att utse ungdomskonsulenterna till ungdomslots för UPP/UF,
att föreslå kommunfullmäktige besluta,
att anta upprättat förslag för Ungdomsfullmäktige/Ungdomar projekt pengar,
att omfördela 150.000 kr från verksamhet 990 ”KF:s medel för oförutsedda behov” till
verksamhet 353 ”Ungdomsrådet” aktivitet 297 ”UPP” med ansvar 15501, innebärande
att KF:s medel för oförutsedda behov reduceras från 550.000 kr till 400.000 kr.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges protokoll § 182, 2007-10-01.
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-09-10.
3. Service- och tekniknämndens protokoll § 129, 2008-08-18.
4. Barn- utbildning- och kulturnämndens protokoll § 125, 2008-08-26.
5. Socialnämndens protokoll § 120, 2008-08-28.
6. Yttrande från ungdomsrådet, 2008-09-08.
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 245, 2008-09-22.
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KS/2007:692
§ 251
Motion av Bror Wennström (skp) att inom regionen Dokkas-Leipojärvi uppföra
flerfamiljshus och vidareutveckla villaboendet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Gällivare kommun ställer sig positiv till att utveckla olika boendeformer på landsbygden men avser ej att själva bygga flerfamiljshus och vidareutveckla villaboendet på
landsbygden,
att Gällivare kommun är positiv om någon utomstående byggherre åtar sig att uppföra
flerfamiljshus och vidare utveckla villaboendet,
att motionen därmed är besvarad.
Bakgrund
Bror Wennström SKP har den 7 november 2007 inkommit med en motion. Motionären
hemställer till kommunfullmäktige att besluta att inom regionen Dokkas- Leipojärvi
uppföra flerfamiljshus och vidare utveckla villaboendet.
Yttrande
Motionen har skickats för yttrande till Top bostäder, Service och teknikförvaltningen
och Landsbygdsrådet. Av yttrandet från Top Bostäder framgår det att Top Bostäders
egna lägenheter liksom kommunens lägenheter, stått vakanta under långa tider. I och
med att migrationsverket nu hyr i Hakkas har vakansgraden sjunkit. Eventuell nybyggnation liksom köp eller försäljning av Top Bostäders fastigheter är kommunfullmäktige
frågor.
Av service- och tekniknämndens yttrande framgår det att de inte har något att erinra mot
att uppföra flerfamiljshus och utveckla villa boendet inom regionen Dokkas - Leipojärvi. Nuvarande VA-system klarar av att försörja ytterligare villor och flerfamiljshus i
området. Kommunen har idag 2 st tomter i Leipojärvi och i Mettä Dokkas finns ett område med ca 15 tomter i området kring Emma.
Landsbygdsrådet finner att förslaget är konkret och bra och att kommunen bör ta till
vara av de resurser som redan finns i nu levande byar: där service redan finns och fungerar.
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Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär i dagsläget inga ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att Gällivare kommun ställer sig positiv till att utveckla olika boendeformer på landsbygden men avser ej att själva bygga flerfamiljshus och vidareutveckla villaboendet på
landsbygden,
att Gällivare kommun är positiv om någon utomstående byggherre åtar sig att uppföra
flerfamiljshus och vidare utveckla villaboendet,
att motionen därmed är besvarad.
Beslutsunderlag
1. Motion av Bror Wennström (skp).
2. Service- och tekniknämndens protokoll § 112, 2008-06-17.
3. Yttrande från TOP bostäder AB, 2008-03-26.
4. Yttrande från Landsbygdsrådet, 2008-05-16.
5. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-07-25.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 246, 2008-09-22.
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KS/2008:572
§ 252
Medfinansiering till EU-ansökan avseende säkring av bredbandsnät mm
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Gällivare Kommun undertecknar det medfinansieringsintyg till bilagda EU-ansökan
som IT Norrbotten på uppdrag av länets kommuner har utformat. Kostnaden för kommunen blir 2.081.897 kronor fördelat över tre år med början 2008,
att Gällivare kommuns andel av finansieringen sker genom att ansökan om bygdemedel
inlämnas till länsstyrelsen i Norrbotten.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund:
Under Bredbandsprojektet (2002-2007) beslutades att bygga det ortssammanbindande
nätet till största delen i Vattenfalls kraftledningsstolpar.
Metoden bedömdes som kostnadseffektiv och har utnyttjats av många kommuner i
Norr- och Västerbotten. Vår kommun har ca 24 mil egenbyggd ledning i Vattenfalls nät.
Av dessa 24mil ansvarar IT Norrbotten (Lumiora) för ca 10 mil. Detta är det regionala
nätet där IT Norrbotten tar alla kostnader och intäkter för den delen av det totala nätet.
Resten är nätstråk till mindre byar utan vidare anslutning mot andra nät (kan liknas vid
återvändsgränder). Som kommentar kan nämnas att Vattenfalls ledningsnät har stått på
samma plats sedan 1940-taletoch det fanns inga planer på att gräva ner eller flytta kablarna vid denna tidpunkt (2003).

Efter stormarna Gudrun (2005) och Per (2007) i sydsverige beslutades att Vattenfall ska
säkra eldistributionen (det s k isolationsprojektet), dels genom att gräva ner kablarna,
dels genom att flytta kraftledningsstråken utmed vägar för att på så vis minska risken för
att fallande träd kan orsaka avbrott. Vår fiberkabel hänger 1.5 m under högspänningskablarna och är således väl skyddad mot fallande träd eftersom högspänningsledningarna tar emot träden (med elavbrott som följd). Kostnaden för att ha vår kabel i Vattenfalls ledningsstråk är f n ca 1,25 kr per meter och år.
Kommunerna och Vattenfall har ett avtal som reglerar hur en eventuell ombyggnad går
till och hur kostnaderna fördelas. I korthet kan man säga att kommunerna står för materialet (kabel och upphängningsdon) och Vattenfall står för arbetet. Det andra alternativet
är att kommunen tar över och ansvarar för ledningsstolparna och låter kabeln hänga
kvar efter att Vattenfall har tagit bort sin utrustning från stolparna. Övertagandet sker då
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utan initialkostnad, men kostnad för att upprätthålla ledningsgator samt rötskadebesikting och reparation av den då mer utsatta kabeln (inga högspänningsledningar som rangar kabeln om träd faller på den).
Inom ramen för det avslutade bredbandsprojektet har Gällivare kommun på ett eller
annat sätt säkrat / flyttat ca 4 mil nät. Återstår alltså 10 mil som kan bli föremål för nedgrävning eller flytt.
Vattenfall har signalerat att man inom de närmaste åren kommer att säkra linjerna Dokkas —Kääntöjärvi, Lillberget — Purnu (eventuellt ner till Nattavaara), Hakkas — Satter. Kostnaderna är av IT Norrbotten beräknade till 50 kr per meter. Dessa stråk är vårt
ansvar (kommunen). IT Norrbotten hanterar resterande förbindelser enligt vårt avtal
med dem utan kostnad för oss.
Länets kommuner har via SKL gett IT Norrbotten i uppdrag att formulera en EUansökan avseende detta samt ett antal mindre projekt (bilaga 1). Projektet omfattar för
Gällivares del 4.447.671 kronor varav 3.814.458 kronor avser bredbandsnätet (Robusta
nät i ansökan). Godkännandet av medfinansieringsintyget bordlades vid SKL:s styrelses
senaste möte i september då man ansåg att redovisningen av delprojekten behövde förtydligas. EU-ansökan skall upp på Partnerskapet i oktober och då måste medfinansieringsfrågan vara löst.
Förslag till beslut:
att Gällivare Kommun undertecknar det medfinansieringsintyg till bilagda EU-ansökan
som IT Norrbotten på uppdrag av länets kommuner har utformat. Kostnaden för kommunen blir 2.081.897 kronor fördelat över tre år med början 2008,
att Gällivare kommuns andel av finansieringen sker genom att ansökan om bygdemedel
inlämnas till länsstyrelsen i Norrbotten.
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KS/2008:158
§ 253
Fördjupad översiktsplan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Framtid Gällivare-Malmberget-Koskullskulle, fördjupad översiktsplan FÖP
2008-2025 del 1-6, samt utlåtande med bilaga särskild sammanställning daterad den 22
maj 2008.
Lars Alriksson (m) inkommer med en protokollsanteckning, bilaga 4.
Bakgrund
Ett förslag till fördjupad översiktsplan över tätorten har varit utställd för granskning
under perioden 3 mars-29 april 2008.
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att redovisa en planeringsidé för perioden
2008-2025 för Gällivare-Malmberget-Koskullskulle. Planen ska visa kommunens övergripande syn på användandet av mark- och vattenområdena och hur planområdet är
tänkt att utvecklas eller bevaras.
Den 2 juni 2008 § 126 förslog Kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
att anta Framtid Gällivare-Malmberget-Koskullskulle fördjupad översiktsplan, FÖP,
2008-2025 del 1-6 samt detta utlåtande med bilaga särskild sammanställning daterad
den 22 maj 2008.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2008 § 142 att ärendet skull återremitteras för komplettering.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta Framtid Gällivare-Malmberget-Koskullskulle, fördjupad översiktsplan FÖP
2008-2025 del 1-6, samt detta utlåtande med bilaga särskild sammanställning daterad
den 22 maj 2008.
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Beslutsunderlag
1. Fördjupad Översiktsplan, FÖP, 2008-2025, del 1-6.
2. Fördjupad Översiktsplan, FÖP, 2008-2025, del 7 inklusive särskild sammanställning.
3. Miljö- och byggnämndens protokoll § 154, 2008-05-22.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-02 § 126.
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KS/2008:570
§ 254
Förköp av Brushanen 1 och 2, Gällivare kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att inte utnyttja sin förköpsrätt av förvärvet av Brushanen 1 och 2,
att uppdra till miljö- och byggnämnden att se över detaljplanen för området.
Bakgrund
Köpeavtal har upprättats för rubr. fastigheter. Köpeavtalet har inkommit till Gällivare
kommun 2008-09-03. Köpeskillingen uppgår till 1.150.000 kronor. Enligt förköpslag
(1967:868) kan kommunen utöva förköpsrätt vid denna typ av överlåtelse.
Fastigheterna har under senare tid, i huvudsak, använts som bensinstation. Fastigheterna
är belägna på norra sidan av Vassara älv, i anslutning till E 45.
Fastigheterna skall enligt gällande detaljplan, antagen av kommunfullmäktige 1965-1129, användas för motortrafikändamål.
Enligt förslag till Fördjupad översiktsplan för Gällivare-Malmberget-Koskullskulle
2008-2025 är de berörda fastigheterna belägna inom område för "bostäder". De berörda
områdena har även utpekats som 2 diskuterade nya områden för offentlig service". Förslag till fördjupade översiktsplan redovisar att en fördjupade studier eller program skall
upprättas för vissa delar av översiktsplanen. Mot bakgrund av detta har förslag till program för Gällivare Centrum upprättats. Enligt detta program är de berörda fastigheterna
i anslutning till delar av tätorten som kan utgöra s k landmärken d v s ett fåtal element
som bidrar till en plats identitet och karaktär.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunen förvärvar de berörda fastigheterna på de villkor som avtalats mellan säljare
och köpare.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ett utövande av kommunal förköpsrätt påverkar inte barn och ungdomar.
Beslutsunderlag
1. Köpekontrakt
2. Skrivelse från Järnhuset i Gällivare AB 2008-10-03.
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2008-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:578
§ 255
Lapplands Kommunalförbund, delårsrapport 1/1 - 30/6 -08
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägg delårsrapporten med godkännande till handlingarna under förutsättning av direktionsstyrelsen antar rapporten.
Bakgrund
Lapplands kommunalförbund (LKF) har upprättat delårsbokslut för perioden 1 januari
2008- 30 juni 2008.
LKF:s direktion avser att behandla delårsrapporten tisdagen den 7 oktober 2008.
Beslutsunderlag
1. Lapplands kommunalförbunds delårsbokslut.
2. Ekonomichefens skrivelse.
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951
Moderata Samlingspartiet

Protokollsanteckning
2008-10-13

\<Sek

Angående fördjupad översiktsplan.
Undertecknad vill till protokollet ange att undertecknad har inför beslutet om
samrådshandlingarna yrkat att Malmberget ska betecknas U/B.
Enligt min uppfattning så ökar fastighetsägarens möjligheter för att få ersättning för skador
och för påverkan av gruvdrift om området betecknas U/B. När beteckningen endast är B
(boende) så anser kommunen att det är godtagbar miljö för boende. Alltså hänvisar endast
Miljödomstolen till kommunens uppfattning och avslår ersättningskrav.

1,4

Lars Alriksson (m)
Ledamot i kommunstyrelsen

