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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SIDAN
197

§ 112
Delgivningar
§ 113

199
Information från revisorerna

§ 114

200
Lapplands kommunalförbunds budget 2010

§ 115

202
Revisorernas förslag till budget år 2010 samt plan för 2011-2012

§ 116

203
Driftbudget 2010, plan 2011-2012 - Kommunfullmäktige

§ 117

204
Driftbudget 2010, plan 2011-2012 - Valnämnden

§ 118

205
Driftbudget 2010, plan 2011-2012 - Överförmyndaren

§ 119

206
Driftbudget 2010, plan 2011-2012 - Barn-, utbildning- och kulturnämnden

§ 120

208
Driftbudget 2010, plan 2011-2012 - Kommunstyrelsen

§ 121

210
Driftbudget 2010, plan 2011-2012 - Service- och tekniknämnden

§ 122

212
Driftbudget 2010, plan 2011-2012 - Socialnämnden

§ 123

214
Taxa för uthyrning av skollokaler 2010

§ 124

215
Taxa Försäljning av måltidskuponger till personal inom barn- utbildning- och
kulturnämnden

§ 125

216
Taxa bildarkivet 2010
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§ 126

218
Taxa fjärrlåneavgift biblioteken

§ 127

219
Taxa förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten

§ 128

220
Taxa Kulturskolan

§ 129

222
Taxa barnomsorg och tillhörande tillämpningsanvisningar

§ 130

223
Taxa upprättande av nytt originalbetyg

§ 131

224
Taxa för Kontrollanter och kontrollantarvoden, lotterier

§ 132

225
Taxa för ansöknings- och tillsynsavgift enligt alkohollagen

§ 133

226
Taxa - Kopieringspriser för extern kopiering 2010

§ 134

227
Taxa för föreningstjänster, kopiering 2010

§ 135

228
Tätortstrafikens biljettaxa för 2010

§ 136

230
Mottagningsavgift/taxa Kavahedens avfallsanläggning 2010

§ 137

231
Taxa/Avgift för felsorterat avfall 2010

§ 138

232
Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar 2010

§ 139

233
Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser 2010

§ 140

235
Torghandelstaxa 2010

§ 141

236
Taxor och avgifter för fritidsverksamhet 2010
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§ 142

238
Räddningstjänstens interna taxa för teknisk service 2010

§ 143

240
Räddningstjänstens externa taxa för teknisk service 2010

§ 144

241
Taxa för felparkeringsavgifter 2010

§ 145

243
Taxa för pensionärsservice 2010

§ 146

246
Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning

§ 147

248
Sotningstaxa att gälla från 2010

§ 148

249
Förslag till avgift för företag vid kommunens återvinningscentral från 2010

§ 149

250
Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om
brandfarliga och explosiva varor (LBE) att gälla fr o m 2010

§ 150

251
Taxa för brandskyddskontroll att gälla fr o m 2010

§ 151

252
VA-taxa 2010

§ 152

253
Taxor och avgifter 2010 - Avgift boende, stöd och service till vissa
funktionshindrade inom socialnämnden

§ 153

255
Taxor och avgifter 2010 - Avgift för handledning och utbildning via
samtalsbyrån inom socialtjänsten

§ 154

256
Taxor och avgifter 2010 - Avlastningsavgift inom socialnämnden

§ 155

258
Taxor och avgifter 2010 - Färdtjänsttaxa inom socialnämnden
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§ 156

261
Taxor och avgifter 2010 - Avgift för förbrukningsartiklar inom
äldreomsorgens gruppboende

§ 157

264
Taxor och avgifter 2010 - Kostavgift

§ 158

266
Taxor och avgifter 2010 - Taxa för familjerådgivning inom socialtjänsten

§ 159

268
Taxor och avgifter 2010 - Taxa för kontroll av den som bedriver detaljhandel
med nikotinläkemedel enligt lag 2007:1455

§ 160

270
Taxor och avgifter 2010- Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen 1993:581 för
socialnämnden

§ 161

273
Taxor och avgifter 2010 - Taxa för trygghetslarm inom socialtjänsten

§ 162

275
Taxor och avgifter 2010 - Vårdavgift/Omsorgsavgift

§ 163

279
Investeringsbudget 2010, plan 2011-2012 - Barn-, utbildning- och kulturnämnden

§ 164

280
Investeringsbudget 2010, plan 2011-2012 - Kommunstyrelsen

§ 165

281
Investeringsbudget 2010, plan 2011-2012 - Service- och tekniknämnden,
affärsverksamhet

§ 166

282
Investeringsbudget 2010, plan 2011-2012 - Service- och tekniknämnden,
skattefinansierade

§ 167

284
Investeringsbudget 2010, plan 2011-2012 - Socialnämnden

§ 168

285
Skattesats 2010
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§ 169

286
Investeringsreserv för år 2010, 1011 och 2012

§ 170

288
Resultat, finansierings- och balansbudget/planer 2010-2012

§ 171

290
Förvärv av Poppeln 3, Gällivare

§ 172

292
Gymnasiesamverkan LKF - Förbundsordning

§ 173

295
Ny kostnadsfördelningsmodell för Länstrafiken i Norrbotten AB.

§ 174

297
Motion av Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Monica Hedström (m), Sune
Lantto (m), Per-Åke Liljegren (m), Anna-Karin Ahlberg (m), och Fredrik Nilsson
(m) - Folkomröstning om överlåtande av kommunens gymnasieverksamhet till
Lapplands Kommunalförbund

§ 175

299
Motion av Berne Sehlberg (s) - Utredning av upprustning av vägen mellan
Nilivaara och Skaulo

§ 176

300
Motion av Ulf Normark (s), Brittmari Sandvärn (s) och Kent Tina (s) – Utredning
om permanent belysning på Dundret

§ 177

301
Motion av Sven-Erik Nilsson (v) och Tycko Lehto (v) - Gångstig till Treenighetens
kyrkogård

§ 178

302
Motion av Frank Öqvist (s) och Margareta Pohjanen (s) - Fortsättning av gång- och
cykelväg från Kullegatan längs med Fiskargatan fram till Myrgatan

§ 179

303
Motion av Iris Dimitri (v) och Tycko Lehto (v) - Flytta Kåkstan till Koskullskulle

§ 180
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Interpellation av Bror Wennström (skp) om trygghetsboende
§ 181

306
Interpellation av Bror Wennström (skp) om BUoK-ordförandernas arvoden

§ 182

307
Interpellation av Bror Wennström (skp) - Konsekvensbeskrivning gällande
ekonomisk drift och underhåll på Dundrets skidstadion

§ 183

308
Interpellation av Bror Wennström (skp) - Vem ska vara fastighetsförvaltare vid
nybyggnation samt bebygga Laestadiusparken med hyresrätter

§ 184

309
Begäran om entledigande av uppdraget som nämndeman vid Gällivare Tingsrätt –
Lennart Ågren (v)

§ 185

310
Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i särskild beredning för
revisorernas budget - Lennart Ågren

§ 186

311
Motioner 2009
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KS/2009:45 - 101
§ 112
Delgivningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med beaktande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Delgivningar
1.
KS 2009:485
103
Sten Hansson har avsagt sig uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige.
2.
KS 2009:509
041
Lärarförbundet har den 11 september 2009 kommit med synpunkter på budgetplaner
2010-2011.
3.
KS 2009:228
232
Kommunstyrelsen har den 21 september 2009 § 220 beslutat om förvärv av fastigheten
Gällivare Gällivare 12:501 Järnvägsstationen Gällivare.
4.
KS 2009:468
011
Kommunstyrelsen har den 21 september 2009 § 222 beslutat om medfinansiering av EU
Mål 2-projeket Nya Gällivare.
5.
KS 2009:170
Förteckning över motioner.

004

6.
KS 2009:87
Budgetuppföljning jan – juli 2009.

042

7.
KS 2009:485
104
Länsstyrelsen har den 8 september 2009 utsett ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Sten Hansson för tiden 8 september 2009 tom 31 oktober 2010, ny ersättare Ros-Mari
Carlsson.
8.
KS 2009:449
612
Direktionen vid Lapplands Kommunalförbund har den 22 juni 2009 § 33 antagit Reglemente för gymnasienämnd – Lapplands gymnasium.
|
|

|
|

|
|
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9.
KS 2009:450
612
Förslag på delegationsordning för Lapplands gymnasium.
10.
KS 2009:378
041
Direktionen vid Lapplands Kommunalförbund har den 22 juni 2009 § 36 beslutat att
godkänna budget 2010.
11.
KS 2009:536
Resultatbudget/prognos 2009-2012.

042

12.
KS 2009:509
041
Protokoll från information enligt MBL § 10 samt förhandling enligt MBL § 11 om KS
förslag till budget 2010 och plan 2011-2012 samt yrkanden från:
- Lärarförbundet BD 8 Gällivare.
- Ledarna.
- LR:s kommunförening Gällivare .
- Kommunal Norrbotten, sektion 19.

|
|

|
|

|
|
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KS/2009:44 - 007
§ 113
Information från revisorerna
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med beaktande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar revisorernas ordförande Lennart Hagstedt om planerade revisioner. Följande revisioner är planerade under hösten;
1. Förstudie när det gäller barn och ungdomar i riskzonen
2. Granskning av rutiner och riktlinjer vad avser förenings- och kulturbidrag
3. Granskning av tillgängligheten av kommunens tjänstemän vid telefonfrågor

|
|

|
|

|
|
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KS/2009:378 - 041
§ 114
Lapplands kommunalförbunds budget 2010
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Lapplands Kommunalförbunds budget för 2010 om totalt 4 479 710 kr,
Fredrik Olofsson (skp) och Bror Wennström (skp) deltar ej i beslutet.
Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Monica Hedström (m),
Sune Lantto (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot besluten tillförmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Lapplands Kommunalförbund har upprättat ett preliminärt förslag på budget för 2010.
Budgeten är på totalt 4 479 710 kr, varav Gällivare kommun står för 36 % av kostnaden
i medlemsavgift.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Lapplands Kommunalförbunds budget för 2010 om totalt 4 479 710 kr.
Beslutsunderlag
1. Ekonomienhetens skrivelse, 2009-06-01.
2. Lapplands Kommunalförbund budgetförslag.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 127.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 154.
Yrkande 1
Lars Alriksson yrkar att ärendet ska återremitteras med hänvisning till att ärendet bör
kompletteras från Lapplands kommunalförbund med budget för gymnasiesamverkan
inom LKF.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har
beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.
|
|

|
|

|
|
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Yrkande 2
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) i enlighet med förslag
till beslut.
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp) avslag till
förslag till beslut.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.

|
|

|
|

|
|
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KS/2009:305 - 041
§ 115
Revisorernas förslag till budget år 2010 samt plan för 2011-2012
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
För revisorerna
Driftbudgetram 2010: 1 286 tkr
Budgetplan 2011: 1 286 tkr
Budgetplan 2012: 1 286 tkr
Bakgrund
Revisorernas förslag till budget 2010 samt plan för 2011-2012:
Driftbudgetram 2010: 1 286 tkr
Budgetplan 2011: 1 286 tkr
Budgetplan 2012: 1 286 tkr
Förslag till beslut
För revisorerna
Driftbudgetram 2010: 1 286 tkr
Budgetplan 2011: 1 286 tkr
Budgetplan 2012: 1 286 tkr
Beslutsunderlag
1. Driftbudgetram/plan 2010-2012.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-17 § 128.
3. Revisorernas sammanträdesprotokoll 2009-08-25.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 155.

|
|

|
|

|
|
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KS/2009:306 - 041
§ 116
Driftbudget 2010, plan 2011-2012 - Kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
För kommunfullmäktige
Driftbudgetram 2010: 905 tkr
Budgetplan 2011: 1 055 tkr
Budgetplan 2012: 905 tkr
Bakgrund
Kommunfullmäktiges förslag till budget 2010 samt plan för 2011-2012:
Driftbudgetram 2010: 1 005 tkr
Budgetplan 2011: 1 115 tkr
Budgetplan 2012: 1 005 tkr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Driftbudgetram 2010: 905 tkr
Budgetplan 2011: 1 055 tkr
Budgetplan 2012: 905 tkr
Beslutsunderlag
1. Driftbudgetram/plan 2010-2012.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 129.
3. Kommunstyrelsens protokoll 20009-09-03 § 156.

|
|

|
|

|
|
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KS/2009:307 - 041
§ 117
Driftbudget 2010, plan 2011-2012 - Valnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
För valnämnden
Driftbudgetram 2010: 354 tkr
Budgetplan 2011: 29 tkr
Budgetplan 2012: 29 tkr
Bakgrund
Valnämndens förslag till budget 2010 samt plan för 2011-2012:
Driftbudgetram 2010: 354 tkr
Budgetplan 2011: 29 tkr
Budgetplan 2012: 29 tkr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
För valnämnden
Driftbudgetram 2010: 354 tkr
Budgetplan 2011: 29 tkr
Budgetplan 2012: 29 tkr
Beslutsunderlag
1. Driftbudgetram/plan 2010-2012.
2. Valnämndens protokoll 2009-05-20 § 36.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 130.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 157.

|
|

|
|

|
|
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KS/2009:308 - 041
§ 118
Driftbudget 2010, plan 2011-2012 - Överförmyndaren
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
För överförmyndaren
Driftbudgetram 2010: 1 029 tkr
Budgetplan 2011: 1 029 tkr
Budgetplan 2012: 1 029 tkr
Bakgrund
Överförmyndarens förslag till budget 2010 samt plan för 2011-2012:
Driftbudgetram 2010: 1 129 tkr
Budgetplan 2011: 1 129 tkr
Budgetplan 2012: 1 129 tkr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
För överförmyndaren
Driftbudgetram 2010: 1 029 tkr
Budgetplan 2011: 1 029 tkr
Budgetplan 2012: 1 029 tkr
Beslutsunderlag
1. Driftbudgetram/plan 2010-2012.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 131.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 158.

|
|

|
|

|
|
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KS/2009:311 - 041
§ 119
Driftbudget 2010, plan 2011-2012 - Barn-, utbildning- och kulturnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
För barn-, utbildning- och kulturnämnden
Driftbudgetram 2010: 325 773 tkr
Budgetplan 2011: 312 502 tkr
Budgetplan 2012: 304 144 tkr
Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Monica Hedström (m),
Sune Lantto (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot besluten tillförmån för eget lagt förslag.
Bernt Nordgren (ns) och Margareta Henricsson (ns) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Barn-, utbildning- och kulturnämndens förslag till budget 2010 samt plan för 20112012:
Driftbudgetram 2010: 325 899 tkr
Budgetplan 2011: 312 628 tkr
Budgetplan 2012: 304 270 tkr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
För barn-, utbildning- och kulturnämnden
Driftbudgetram 2010: 325 773 tkr
Budgetplan 2011: 312 502 tkr
Budgetplan 2012: 304 144 tkr
Beslutsunderlag
1. Driftbudgetram/plan 2010-2012.
2. Barn-, utbildning-, och kulturnämndens protokoll 2009-06-02 § 91.
|
|

|
|

|
|
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3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 132.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 159.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v), Börje Johansson (s) och Karl-Erik Taivalsaari (v) yrkar:
För barn-, utbildning- och kulturnämnden
Driftbudgetram 2010: 325 773 tkr
Budgetplan 2011: 312 502 tkr
Budgetplan 2012: 304 144 tkr
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp):
För barn-, utbildning- och kulturnämnden
Driftbudgetram 2010: 329 045 tkr, varav 200 tkr i engångsanslag
Budgetplan 2011: 319 040 tkr, varav 200 tkr i engångångsanslag
Budgetplan 2012: 310 682 tkr, varav 200 tkr i engångsanslag
att medel för att täcka upp kostnad för drift av Gunillaskolan flyttas från service- och
tekniknämndens budget till barn-, utbildning- och kulturnämndens budget fr.o.m. 2010.
Bernt Nordgren (ns) yrkar:
För barn-, utbildning- och kulturnämnden
Driftbudgetram 2010: 325 653 tkr
Budgetplan 2011: 317 648 tkr
Budgetplan 2012: 309 290 tkr
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. mot
Bernt Nordgrens förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande
att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms m.fl. förslag.

|
|

|
|
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KS/2009:309 - 041
§ 120
Driftbudget 2010, plan 2011-2012 - Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
För kommunstyrelsen
Driftbudgetram 2010: 88 721 tkr, varav 175 tkr i engångsanslag
Budgetplan 2011: 86 096 tkr
Budgetplan 2012: 86 071 tkr
Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Monica Hedström (m),
Sune Lantto (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot besluten tillförmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsens förslag till budget 2010 samt plan för 2011-2012:
Driftbudgetram 2010: 88 046 tkr
Budgetplan 2011: 85 596 tkr
Budgetplan 2012: 85 571 tkr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
För kommunstyrelsen
Driftbudgetram 2010: 88 721 tkr, varav 175 tkr i engångsanslag
Budgetplan 2011: 86 096 tkr
Budgetplan 2012: 86 071 tkr
Beslutsunderlag
1. Driftbudgetram/plan 2010-2012.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 133.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 160.

|
|

|
|
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Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Margareta Henricsson (ns):
För kommunstyrelsen
Driftbudgetram 2010: 88 721 tkr, varav 175 tkr i engångsanslag
Budgetplan 2011: 86 096 tkr
Budgetplan 2012: 86 071 tkr
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp):
För kommunstyrelsen
Driftbudgetram 2010: 87 821 tkr, varav 175 tkr i engångsanslag
Budgetplan 2011: 85 196 tkr
Budgetplan 2012: 85 171 tkr
Bror Wennström (skp) yrkar att ett årskortet för kollektivtrafiken ska kosta 500kr för
vuxen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. mot Bror
Wennströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.
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| Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 210 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:310 - 041
§ 121
Driftbudget 2010, plan 2011-2012 - Service- och tekniknämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
För service- och tekniknämnden
Driftbudgetram 2010: 96 904 tkr
Budgetplan 2011: 94 754 tkr
Budgetplan 2012: 94 754 tkr
Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Monica Hedström (m),
Sune Lantto (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot besluten tillförmån för eget lagt förslag.
Margareta Henricsson (ns), Bernt Nordgren (ns) och Tommy Krigsman (ns) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Service- och tekniknämndens förslag till budget 2010 samt plan för 2011-2012:
Driftbudgetram 2010: 95 120 tkr
Budgetplan 2011: 92 970 tkr
Budgetplan 2012: 92 970 tkr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
För service- och tekniknämnden
Driftbudgetram 2010: 96 904 tkr
Budgetplan 2011: 94 754 tkr
Budgetplan 2012: 94 754 tkr
Beslutsunderlag
1. Driftbudgetram/plan 2010-2012.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-05-19 § 102.
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-08-11 § 129.
|
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 211 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 134.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 161.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v):
För service- och tekniknämnden
Driftbudgetram 2010: 96 904 tkr
Budgetplan 2011: 94 754 tkr
Budgetplan 2012: 94 754 tkr
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp):
För service- och tekniknämnden
Driftbudgetram 2010: 94 704 tkr
Budgetplan 2011: 92 554 tkr
Budgetplan 2012: 92 679 tkr
Bernt Nordgren (ns) yrkar:
För service- och tekniknämnden
Driftbudgetram 2010: 95 704 tkr
Budgetplan 2011: 93 554 tkr
Budgetplan 2012: 93 554 tkr
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. mot Bernt
Nordgrens förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms m.fl. förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 212 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:312 - 041
§ 122
Driftbudget 2010, plan 2011-2012 - Socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
För socialnämnden
Driftbudgetram 2010: 369 042 tkr varav engångsanslag -721 000 kr
Budgetplan 2011: 364 739 tkr
Budgetplan 2012: 364 736 tkr
Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Monica Hedström (m),
Sune Lantto (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot besluten tillförmån för eget lagt förslag.
Margareta Henricsson (ns), Bernt Nordgren (ns) och Tommy Krigsman (ns) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Socialnämndens förslag till budget 2010 samt plan för 2011-2012:
Driftbudgetram 2010: 368 763 tkr
Budgetplan 2011: 363 739tkr
Budgetplan 2012: 363 736 tkr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
För socialnämnden
Driftbudgetram 2010: 369 763 tkr, varav engångsanslag – 721 000 kr.
Budgetplan 2011: 364 739 tkr
Budgetplan 2012: 364 736 tkr
Beslutsunderlag
1. Driftbudgetram/plan 2010-2012.
2. Socialnämndens protokoll 2009-06-11 § 82.
3. Socialnämndens protokoll 2009-05-07 § 42.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 213 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-17 § 135.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 162.
Yrkande
Rita Poromaa (s) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s):
För socialnämnden
Driftbudgetram 2010: 369 042 tkr varav engångsanslag -721 000 kr
Budgetplan 2011: 364 739 tkr
Budgetplan 2012: 364 736 tkr
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp):
För socialnämnden
Driftbudgetram 2010: 363 982 tkr
Budgetplan 2011: 354 958 tkr
Budgetplan 2012: 352 955 tkr
Bernt Nordgren (ns) yrkar:
För socialnämnden
Driftbudgetram 2010: 369 903 tkr
Budgetplan 2011: 369 179 tkr
Budgetplan 2012: 369 176 tkr
Propositionsordning
Ordförande ställer Rita Poromaas m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag mot
Bernt Nordgrens förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Rita Poromaas förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 214 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:323 - 041
§ 123
Taxa för uthyrning av skollokaler 2010
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att taxan för uthyrning för skollokaler kompletteras med priser för uthyrning av skollokaler till företag men för övrigt är taxan oförändrad,
att alla taxor ska jämföras med andra kommuner,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Bakgrund
Gällivare kommun har en taxa för uthyrning av skollokaler. Barn-, utbildning- och kulturnämndens arbetsutskott har den 28 april 2009 § 84 beslutat att uppdra till förvaltningen att komplettera prislistan med en kolumn med pris för företag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxan för uthyrning för skollokaler kompletteras med priser för uthyrning av skollokaler till företag men för övrigt är taxan oförändrad,
att alla taxor ska jämföras med andra kommuner,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Beslutsunderlag
1. Taxa Uthyrning av skollokaler.
2. Förslag till ny Taxa (kompletterad med pris för uthyrning av skollokaler till företagsverksamhet).
3. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2009-05-12 § 90.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 136.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 163.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 215 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:324 - 041
§ 124
Taxa Försäljning av måltidskuponger till personal inom barn- utbildning- och
kulturnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
taxan avseende måltidskuponger för personal inom barn- utbildning- och kulturnämnden höjs för år 2010 till 65 kr/mål,
att alla taxor ska jämföras med andra kommuner,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Bakgrund
Personal inom barn- utbildning- och kulturnämnden kan köpa måltidskuponger för
lunch i samband med skolmåltider. Kupongerna säljs i häften om 10 stycken kuponger/häfte. Taxan för år 2009 är 55 kr/mål. Debitering sker via lön.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
taxan avseende måltidskuponger för personal inom barn- utbildning- och kulturnämnden höjs för år 2010 till 65 kr/mål,
att alla taxor ska jämföras med andra kommuner,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Beslutsunderlag
1. Taxa Måltidskuponger för personal inom barn- utbildning- och kulturnämnden
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2009-05-12 § 89.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 137.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 164.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 216 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:325 - 041
§ 125
Taxa bildarkivet 2010
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att taxan för Bildarkivet är oförändrad för år 2010,
att alla taxor ska jämföras med andra kommuner.
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

10 kr
15 kr

I övrigt följer Bildarkivet fortsättningsvis Museiföreningens prislista. Finns på Museiföreningens hemsida (www.meseif.a.se).
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxan för Bildarkivet är oförändrad för år 2010,
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 217 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
att alla taxor ska jämföras med andra kommuner.
Underlag till beslut
1. Gällande taxa avseende avgifter på Bildarkivet
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2009-05-12 § 88.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 138.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 165.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 218 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:326 - 041
§ 126
Taxa fjärrlåneavgift biblioteken
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att taxan för fjärrlån på biblioteken är oförändrad för år 2010,
att alla taxor ska jämföras med andra kommuner.
Bakgrund
Gällande taxa för fjärrlån är 10 kr/media.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxan för fjärrlån på biblioteken är oförändrad för år 2010,
att alla taxor ska jämföras med andra kommuner.
Underlag till beslut
1. Gällande taxa avseende fjärrlån på biblioteken.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2009-05-012 § 87.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 139.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 166.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 219 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:327 - 041
§ 127
Taxa förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att taxan avseende förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten är oförändrad för år
2010,
att alla taxor ska jämföras med andra kommuner.
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
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxan avseende förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten är oförändrad för år
2010,
att alla taxor ska jämföras med andra kommuner.
Underlag till beslut
1. Gällande taxa avseende förseningsavgifter inom biblioteksverksamheten
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2009-05-12 § 86.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 140.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 167.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 220 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:328 - 041
§ 128
Taxa Kulturskolan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att kulturskolans terminsavgift 500 kr/termin oförändrad år 2010.
Reservation
Fredrik Olofsson (skp) och Gun Isaxon (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
lagt förslag.

Bakgrund
Kulturskolan tar terminsavgift på 500 kr för elever som spelar, dansar, drillar eller
sjunger i kulturskolans kvällskör. Ingen elev betalar mer än en avgift även om eleven
deltar i fler aktiviteter
Ekonomiska konsekvenser
Ger en intäkt på 300 000 kr/år till kulturskolans verksamhet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det kan för vissa vara svårt att betala 500 kr/termin vilket kan göra att vissa barn och
ungdomar inte kan delta av just det ekonomiska skälet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Kulturskolans terminsavgift 500 kr/termin är oförändrad år 2010,
att alla taxor ska jämföras med andra kommuner.
Beslutsunderlag
1. Gällande taxa för Kulturskolan
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2009-05-12 § 85.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 141.
4. kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 168.
Yrkanden
Fredrik Olofsson (skp) yrkar att det ska vara kostnadsfritt att delta i kulturskolans aktiviteter.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 221 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
Margareta Pohjanen (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Fredrik Olofssons förslag mot Margareta Pohjanens förslag till beslut.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enighet
med Margareta Pohjanens förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 222 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:329 - 041
§ 129
Taxa barnomsorg och tillhörande tillämpningsanvisningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Taxan för Barnomsorgen och tillhörande tillämpningsanvisningar är oförändrad för år
2010.

Bakgrund
Barn utbildning och kulturnämnden har den 13 maj 2008 § 64 föreslagit kommunfullmäktige att tillämpningsanvisningar och taxan för föräldraavgifter inom förskola, familjedaghem och skolbarnsomsorg är oförändrad för 2009. Det har inte skett några förändringar i maxtaxa för föräldraavgifter inom förskola, familjedaghem och skolbarnsomsorg samt tillämpningsanvisningar gällande 2009.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Taxan för Barnomsorgen och tillhörande tillämpningsanvisningar är oförändrad för
år 2010,
att alla taxor ska jämföras med andra kommuner.
Beslutsunderlag
1. Maxtaxa Barnomsorgen samt tillämpningsanvisning
2. Barn- utbildning- och kulturnämndens protokoll 2009-05-12 § 84.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 142.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 169.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar att Taxan för Barnomsorgen och tillhörande tillämpningsanvisningar är oförändrad för år 2010.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Tommy
Nyströms förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 223 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:330 - 041
§ 130
Taxa upprättande av nytt originalbetyg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att taxan för upprättande av originalbetyg i samband med utdrag från betygskatalog är oförändrad för år 2010.

Bakgrund
Kornmunfullmäktige beslutar årligen om taxor och avgifter för Gällivare kommun. Gällande taxa för upprättande av nytt originalbetyg är 100 kr exklusive moms.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxan för upprättande av originalbetyg i samband med utdrag från betygskatalog är
oförändrad för år 2010,
att alla taxor ska jämföras med andra kommuner.
Beslutsunderlag
1. Taxa för Upprättande av nytt originalbetyg 2009
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2009-05-12 § 83.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-17 § 143.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 170.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar att taxan för upprättande av originalbetyg i samband med utdrag
från betygskatalog är oförändrad för år 2010.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Tommy
Nyströms förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 224 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:296 - 806
§ 131
Taxa för Kontrollanter och kontrollantarvoden, lotterier
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att höja avgiften för lotteritillstånd från 300 kr till 400 kr,
att maximera kontrollantarvodena på små lotterier med en omsättning på max 20 000 kr
till 300 kr och för större lotterier till max 1 500 kr,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Bakgrund
Förslag till taxa för Kontrollanter och kontrollantarvoden, lotterier har upprättats.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunen har under en treårsperiod (2006-2008) haft en intäkt på 2 400 kr/år
Det nya förslaget ger en intäkt på c:a 15 700 kr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att höja avgiften för lotteritillstånd från 300 kr till 400 kr,
att maximera kontrollantarvodena på små lotterier med en omsättning på max 20 000 kr
till 300 kr och för större lotterier till max 1 500 kr,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-05-19.
2. Taxa, kontrollanter och kontrollarvoden, lotterier.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 144.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 171.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 225 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:295 - 706
§ 132
Taxa för ansöknings- och tillsynsavgift enligt alkohollagen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att höja självkostnadstäckningen för kommunens kostnader för hanteringen av serveringstillstånd med 10 %,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Bakgrund
Förslag till Taxa för ansöknings- och tillsynsavgift enligt alkohollagen har upprättats.
Ekonomiska konsekvenser
En högre självkostnadstäckning för kommunens kostnader för hantering av serveringstillstånd
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det bedöms inte föreligga några direkta konsekvenser för barn eller ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att höja självkostnadstäckningen för kommunens kostnader för hanteringen av serveringstillstånd med 10 %,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-05-19.
2. Taxa för tillståndsgivning och tillsyn enl. alkohollagen.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 145.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 172.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 226 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:297 - 041
§ 133
Taxa - Kopieringspriser för extern kopiering 2010
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta taxa för kopieringspriser för extern kopiering för år 2010,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade om ny taxa för kopieringspriser för extern kopiering för
år 2009. Taxeändringarna innebar bl.a. kostnader per antal kopior, format samt tidigare
ej upptagna kostnader för färgkopior
För år 2010 föreslås att taxan för kopieringspriser för extern kopiering förblir oförändrad.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget om oförändrad taxa innebär inga nya ekonomiska beräkningar att ta ställning
till.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget innebär inga förändringar för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för kopieringspriser för extern kopiering för år 2010,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-05-19.
2. Taxa – kopieringspriser för extern kopiering, 2009.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 146.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 173.
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KS/2009:298 - 041
§ 134
Taxa för föreningstjänster, kopiering 2010
Beslut
Kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för föreningstjänster, kopiering för år 2010.
Bakgrund
För år 2010 föreslås att taxan för föreningstjänster, kopiering förblir oförändrad.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget om oförändrad taxa innebär inga nya ekonomiska beräkningar att ta ställning
till.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget innebär inga förändringar för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för föreningstjänster, kopiering för år 2010.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-05-19.
2. Taxa för föreningstjänster, kopiering 2009.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 147.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 174.
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KS/2009:300 - 041
§ 135
Tätortstrafikens biljettaxa för 2010
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Länstrafiken i Norrbotten AB justeringar av biljettpriser gäller för enkelprisbiljetter,
rabattkort 10- 20 resors och periodkort,
att priset på årskortet är 300 kr för ungdomar och 600 kr för vuxna,
att kortavgiften fastställs till 100 kr för vuxen och ungdom,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Monica Hedström (m),
Sune Lantto (m), Anna-Karin Ahlberg (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot besluten tillförmån för eget lagt förslag.
Fredrik Olofsson (skp) och Gun Isaxon (skp) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget lagt förslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 28 februari 2002 § 28 att justeringen av biljettpriser för
tätortstrafiken skall årligen följa Länstrafiken i Norrbotten AB justeringar av biljettpriser. I kommunfullmäktige 2008-08-29 § 96 fastställdes även priset för årskort som finns
på försök inom kollektivtrafiken
Ekonomiska konsekvenser
En höjning av biljettpriserna kommer att öka intäkterna med ca 400 000 kr
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Länstrafiken i Norrbotten AB justeringar av biljettpriser gäller för enkelprisbiljetter,
rabattkort 10- 20 resors och periodkort
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att priset på årskortet är 300 kr för ungdomar och 600 kr för vuxna,
att kortavgiften fastställs till 100 kr för vuxen och ungdom,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-05-20.
2. Tätortstrafikens biljettaxa.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 148.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 175.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Margareta
Henricsson (ns) i enlighet med förslag till beslut.
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp)
att Länstrafiken i Norrbotten AB:s justeringar av biljettpriser gäller för enkelprisbiljetter, rabattkort 10-20 resors och periodkort,
att ungdomskortet ska kosta 200 kronor med en kortavgift på 100 kronor,
att försök med årskort upphör från 2009-12-31,
Fredrik Olofsson (skp) yrkar att årskortet för vuxna höjs till 500 kr.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag mot
Fredrik Olofssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Birgitta Larsson m.fl. förslag.
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KS/2009:363 - 406
§ 136
Mottagningsavgift/taxa Kavahedens avfallsanläggning 2010
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att upprättad mottagningsavgift för företagsavfall Kavahedens avfallsanläggning ska
gälla,
att taxan gäller från och med den 1 januari 2010.
Bakgrund
Företagens verksamhetsavfall är utsatt för konkurrens vilket kräver nya avgifter. Marknaden styr värdet på avfallet vilket medför att prisbilden måste följa marknaden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upprättad mottagningsavgift för företagsavfall Kavahedens avfallsanläggning ska
gälla,
att taxan gäller från och med den 1 januari 2010.
Beslutsunderlag
1. Förslag: Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-05-12 § 70.
3. Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 149.
5. Kommunstyrelsens protokoll 209-09-03 § 176.
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KS/2009:365 - 406
§ 137
Taxa/Avgift för felsorterat avfall 2010
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreslagen avgift för felsorterat avfall 2010,
att taxan inarbetas i Taxa Mottagningsavgift/Kavahedens avfallsanläggning,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Bakgrund
Farligt avfall, el-avfall och hushållsavfall blandas felaktigt ihop med övriga avfall som
vägs in i container på Kavahedens avfallsanläggning. Detta skapar hanteringsproblem
och onödiga kostnader för anläggningen. 2009 infördes en avgift på 800 kronor per ton
för felsorterat/otillåtet avfall som vägs in.
Taxan bör arbetas ihop med Taxa Mottagningsavgift/Kavahedens avfallsanläggning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen avgift för felsorterat avfall 2010,
att taxan inarbetas i Taxa Mottagningsavgift/Kavahedens avfallsanläggning,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Beslutsunderlag
1. Taxa.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-05-12 § 73.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-17 § 150.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 177.
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KS/2009:366 - 406
§ 138
Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar 2010
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta slamtömningstaxan för enskilda avloppsanläggningar 2010,
att taxan gäller från och med den 1 januari 2010.
Bakgrund
Slamtömningstaxan justerades senast 2008 med en prishöjning på 5 % för att uppnå
nollresultat i verksamheten. För verksamhetsåret 2009 gjordes ingen prisjustering. Inför
verksamhetsåret 2010 har entreprenörens index räknats upp med 4,1 procent och övriga
kostnader i verksamheten har också höjts vilket innebär att priserna i taxan måste höjas.
Efter beräkning av kostnaderna i verksamheten föreslås en höjning av priserna med 6
procent.
Ekonomiska konsekvenser
En fastighetsägare med en sluten tank på 3 kbm kommer att få en taxehöjning från 1387
kr till 1470 kr. Tömningskostnaden för en 3 kbm:s slamavskiljare höjs från 872 kr till
924 kr. En extra tömning av en sluten tank på 3 kbm höjs till 1614 kr plus en tillkommande avgift på 105 kr per kbm. En extra tömning av en slamavskiljare på 3 kbm
kommer att gå på 1666 kr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser specifika för denna grupp.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta slamtömningstaxan för enskilda avloppsanläggningar 2010,
att taxan gäller från och med den 1 januari 2010.
Beslutsunderlag
1. Förslag till 2010 års taxa.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-05-12 § 72.
3. Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar, gällande.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 152.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 178.
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KS/2009:382 - 041
§ 139
Taxa för ansökningsavgifter för transportdispenser 2010
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta taxan för transporttillstånd 2010,
att taxan gäller från och med den 1 januari 2010.
Bakgrund
Ansökningsavgifter tas ut dels för att täcka kostnader vi har för handläggningen av
ärendena som även skall delges transportstyrelsen och polisen. I visa fall krävs även
samråd.
Tidigare avgifter är redovisade i beslutsunderlag, Gällivare kommuns författningssamling.
Nytt förslag till ändrade avgifter:
Bred transport under 4,5 meter :
”
”
över
”
:

500 kr
1 000 kr

Tung transport

:

1 000 kr

Lång transport över 3,5 meter :
”
”
under ”
:

1 000 kr
500 kr

Ärenden där skyndsam handläggning påkallats: 1 200 kr
Avgift för ansökan om dispens för transporter med en bruttovikt överstigande 100 ton
bereds och beslutas i särskild ordning.
Ansökningsavgift tas ut även om beslutet innebär avslag och likaså om handläggning
avbryts på sökandens begäran. Har inget arbete nedlagts på ärendet utgår ingen avgift.
Ekonomiska konsekvenser
Avgifterna bidrar till kostnadstäckning för handläggning av ärendena.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Väghållare har kontroll, och ger villkor för bl.a. lämplig färdväg för det tunga och breda
transporterna. Därmed kan transsporter i anslutning till skolor och andra platser där barn
vistas i möjligaste mån undvikas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxan för transporttillstånd 2010,
att taxan gäller från och med den 1 januari 2010.
Beslutsunderlag
1. Förslag ändring taxa.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-05-12 § 73.
3. Ansökningsavgifter för transportdispenser, gällande taxa.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 153.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 179.
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KS/2009:368 - 319
§ 140
Torghandelstaxa 2010
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreslagen Torghandelstaxa för 2010,
att dygnshyra utöver 3 dygn för salubod (inkl. el) fråntas förslag till förändring och bibehåller avgift 100 kr.
att taxan gäller från och med den 1 januari 2010.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden har upprättat förslag till Torghandelstaxa för 2010.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget täcker de driftskostnadsökningar som verksamheten medför.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdom föreligger
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen Torghandelstaxa för 2010,
att dygnshyra utöver 3 dygn för salubod (inkl. el) fråntas förslag till förändring och bibehåller avgift 100 kr.
att taxan gäller från och med den 1 januari 2010.
Beslutsunderlag
1. Förslag Torghandelstaxa 2010.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-05-12 § 74.
3. Torghandelstaxa, gällande.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 154.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 180.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 236 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:369 - 806
§ 141
Taxor och avgifter för fritidsverksamhet 2010
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa taxorna för fritidsverksamheten 2010 enligt förslag som undantar höjningar
av avgifter för barn och unga,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Monica Hedström (m),
Sune Lantto (m), Anna-Karin Ahlberg (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot besluten tillförmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Service- och teknikförvaltningens enhet Fritid har fått i uppdrag att föreslå taxor och
avgifter för rubricerat ärende där tre förslag är utarbetade.
Ekonomiska konsekvenser
Det första förslaget är oförändrade taxor enligt 2009, det andra förslaget bygger på en
höjning som kompenserar driftskostnadsökningar och det tredje ger en intäktsökning
som ger en nettovinst.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Taxehöjningar riskerar att begränsa föreningslivets ungdomsverksamhet vid våra Fritidsanläggningar. Ökad risk för mindre bad och bowlingspel bland ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxorna för fritidsverksamheten 2010 enligt förslag som undantar höjningar
av avgifter för barn och unga,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Beslutsunderlag
1. Förslag taxor och avgifter 2010.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-05-12 § 75.
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3.
4.
5.
6.

Service- och tekniknämndens protokoll 2009-08-11 § 130.
Taxor och avgifter, fritidsanläggningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 155.
Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 181.

Yrkande
Klas Holmgren (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) och Margareta
Henricsson (ns) i enlighet med förslag till beslut.
Lars Alriksson (m) yrkar i enlighet med förslag till beslut med följande förändringar:
Årskort bad, familjekort, Hakkas: 1400 kr.
Årskort bad, vuxen Hakkas: 940 kr.
Propositionsordning
Ordförande ställer Klas Holmgrens m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med Klas Holmgrens m.fl. förslag.
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KS/2009:370 - 170
§ 142
Räddningstjänstens interna taxa för teknisk service 2010
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta den intern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, sanering m.m., med undantag
av kostnadshöjning med 3 % avseende arbetskraft som ska kvarstå oförändrad med hänvisning till tidigare gjord reglering,
att taxan gäller från och med den 1 januari 2010.
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 2010.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-08-17 § 156 att lämna ärendet öppet
till kommunstyrelsens sammanträde den 3 september 2009.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till förändring av intern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, sanering m.m
innebär en kostnadshöjning med 3 % avseende arbetskraft och 20 % maskiner och övrigt material.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget har inga kända konsekvenser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta den intern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, sanering m.m., med undantag
av kostnadshöjning med 3 % avseende arbetskraft som ska kvarstå oförändrad med hänvisning till tidigare gjord reglering,
att taxan gäller från och med den 1 januari 2010.
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Beslutsunderlag
1. Räddningstjänstens förslag avseende intern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, sanering m.m. att gälla fr. o. m 1 januari 2010.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-05-12 § 77.
3. Intern taxa för teknisk service, säkerhetsvakter, sanering m.m., gällande.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 156.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 182.
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KS/2009:371 - 170
§ 143
Räddningstjänstens externa taxa för teknisk service 2010
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreslagen förändring av extern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, sanering
m.m.,
att taxan gäller från och med den 1 januari 2010.
Bakgrund
I samband med budgetarbetet 2010 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 2010.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till förändring av extern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, sanering m.m
innebär en kostnadsökning med 3 % avseende arbetskraft och 20 % maskiner och övrigt
material.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget har inga konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen förändring av extern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, sanering
m.m.,
att taxan gäller från och med den 1 januari 2010.
Beslutsunderlag
1. Räddningstjänstens förslag avseende extern taxa för teknisk service, säkerhetsvakt, sanering m.m. fr.o.m. 1 januari 2010.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-05-15 § 78.
3. Extern taxa för teknisk service, säkerhetsvakter, sanering m.m.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 157.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 183.
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KS/2009:372 - 514
§ 144
Taxa för felparkeringsavgifter 2010
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna reviderat förslag till felparkeringsavgifter 2010,
att taxan gäller fr.o.m. 2010-01-01.
Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Monica Hedström (m),
Sune Lantto (m), Anna-Karin Ahlberg (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot besluten tillförmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Gatuavdelningen har årligen problem med felparkerade bilar som hindrar snöröjning,
gatusopning och kan utgöra trafikfara för allmänheten. Det är viktigt att reglerna i de
lokala trafikföreskrifterna och trafikförordningen efterlevs för att uppnå trygghet och
trevnad i trafikmiljön i tätorten.
Nuvarande avgift för överträdelse mot regler om stannande och parkering enligt trafikförordningen och Gällivare kommuns lokala trafikföreskrifter är 500 kr. Nuvarande
avgift för otillåten parkering på plats avsedd för funktionshindrade är 700 kr.
Enligt regeringsbeslut är högsta tillåtna avgift 1000 kr. Service och teknikförvaltning
anser att det f n v inte finns anledning att införa några ändringar i felparkeringsavgiften.
Ekonomiska konsekvenser
God efterlevnad av parkeringsföreskrifterna får positiva konsekvenser gör gatuunderhållet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det är viktigt för ungdomar att vistas i en trafikmiljö som präglas av ordning och tydliga
regler.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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att godkänna reviderat förslag till felparkeringsavgifter 2010,
att taxan gäller fr.o.m. 2010-01-01.
Beslutsunderlag
1. Taxa, felparkeringsavgifter.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-05-12 § 81.
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-08-11 § 131.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 158.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 184.
Yrkande
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Tommy Nyström (s), Margareta Henricsson (ns), Gun Isaxon (skp), Börje Johansson och Iris Dimitri (v) i enlighet med förslag
till beslut.
Lars Alriksson (m) yrkar att taxan ska vara oförändrad.
Yvonne Bergmark Bröske (fp) yrkar att taxan skall vara oförändrad förutom för felparkering på plats avsedd för funktionshindrade där taxan ska vara 1000kr.
Propositionsordning
Ordförande ställer Stig Erikssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag mot Yvonne
Bergmark Bröskes förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Stig Erikssons m.fl. förslag.
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KS/2009:373 - 737
§ 145
Taxa för pensionärsservice 2010
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta taxa för pensionärsservice 2010,
att följande skall gälla för taxa/avgift inkl. moms pensionärsservice;
1. Städning, fönsterputsning, snöskottning, gräsklippning m.m. – 75 kronor/
påbörjad timme
2. Sällskap till läkare, apotek, bank, handling, m.m. – 25 kronor/tillfälle
3. Bistå med flytta möbler, uppsättning av gardinstänger, hyllor, byte av glödlampor, se över vad som behöver göras för att förhindra fallolyckor m.m. – 25
kronor/påbörjad timme
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Monica Hedström (m),
Sune Lantto (m), Anna-Karin Ahlberg (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot besluten tillförmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Sedan starten i april 2003 fastlades en taxa/avgift för de tjänster som pensionärsservice
utför till pensionärer. Ingen revidering av taxor/avgifter är genomförd sedan 2003. Taxan består av tre typer av tjänster, städning, fönsterputsning, snöskottning, gräsklippning
m.m. och sällskap till läkare apotek, bank, handling m.m. Fixar-malte bistår med att
flytta möbler, uppsättning gardinstänger, hyllor, byte av glödlampor, se över vad som
behöver göras för att förhindra fallolyckor m.m.
I tidigare beslut som är taget vid service- och tekniknämnden 2007-02-25 § 25, projekt
pensionärsservice ”Fixar-Malte” framgår det att inga personal- och transportkostnader
tas ut för ”Fixar-Maltes” tjänster. Tjänsten som fixare har funnits sedan 2008-04.
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Enligt gällande budgetdirektiv ska samtliga taxor se över och vid behov revideras årligen. Att inte nu aktuell taxa reviderats beror på tidigare förmånliga avtal med andra
myndigheter. Nu har också beslut kommit som innebär att tjänsterna ska momsbeläggas.
De inkomster som avgifterna genererar ger inte täckning för exempelvis bränslekostnader och därav finns ett behov av att revidera taxan/avgiften för att säkerställa driften
utifrån de ökade kostnaderna.
Ekonomiska konsekvenser
Service- och teknikförvaltningens förslag om höjning av taxa/avgift har inga ekonomiska konsekvenser för service- och tekniknämnden. Detta skulle kunna innebära ett lägre
äskande om engångsanslag till driften från kommunstyrelsen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för pensionärsservice 2010,
att följande skall gälla för taxa/avgift inkl. moms pensionärsservice
1. Städning, fönsterputsning, snöskottning, gräsklippning m.m. – 75 kronor/påbörjad timme
2. Sällskap till läkare, apotek, bank, handling, m.m. – 25 kronor/tillfälle
3. Bistå med flytta möbler, uppsättning av gardinstänger, hyllor, byte av glödlampor, se över vad som behöver göras för att förhindra fallolyckor m.m. – 25 kronor/påbörjad timme
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Beslutsunderlag
1. Förslag på taxa/avgift pensionärsservice.
2. Projekt pensionärsservice.
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-05-12 § 82.
4. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-08-11 § 132.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 159.
6. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 185.
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Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) i enlighet med
förslag till beslut.
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp) att en
taxa ska upprättas som är förenlig med Lag om vissa kommunala befogenheter.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med Tommy Nyströms m.fl. förslag.
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KS/2009:374 - 706
§ 146
Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa timtaxa för tillfällig dödsboförvaltning till 0,6682 % av gällande prisbasbelopp,
att taxan gäller från och med den 1 januari 2010.
Bakgrund
Enligt 18 Kap 2 § Ärvdabalken har kommunen ansvar för vård av dödsbo, tillfällig
dödsboförvaltning, då dödsbodelägare saknas. För kostnaderna med anledning av denna
dödsboförvaltning har kommunen rätt till ersättning av boet. Erfarenhet visar att det i
flertalet dödsbon finns ekonomiska resurser för en förvaltningskostnad. Många dödsbon
saknar dödsbodelägare och få då allmänna arvsfonden som arvinge.
Vid dödsboförvaltning har kommunen i uppdrag att se till att boet bevaras intakt vilket
sker efter besök i boet. Uppdraget innebär även att påbörja avveckling av dödsboet genom kontakter med folkbokföring och bank m.m. samt efterforskning av arvsberättigade
släktingar. Om släktingar ej finns att återfinna kontaktas allmänna arvsfonden för överlämnande. I uppdraget kan också ingå att besluta om och ordna med gravsättningen.
En kommun får inte ta ut högre avgift än den som motsvarar kostnaden för den tjänst
som kommunen tillhandahåller. De kostnader som kommunen har för denna hantering
är lönekostnad samt lönebikostnader motsvarande sociala avgifter, samt viss kostnad
övrig administration. Timkostnad baserad på 2009 års inkomstläge med hänsyn tagen
till semesterersättning, sociala avgifter samt till övrig administration uppgår till 286
kronor, eller 0,6682 % av gällande prisbasbelopp på 42800 kronor. Intäkten är momspliktig varför moms med 25 % tillkommer på beloppet. Avgiften bör tas ut per timme då
tidsåtgången för varje förvaltningsuppdrag varierar kraftigt.
Dödsbon där kommunal förvaltning inte blir aktuell har oftast kostnader för avveckling
och bouppteckning till boutredningsman eller dylikt. Ur rättvisesynpunkt anser förvaltningen att avgift bör tas ut från dödsbon där kommunen får ansvaret.
Ekonomiska konsekvenser
Vid en ärendemängd på sammanlagt tre tillfälliga förvaltningar per år och en genomsnittlig tidsåtgång av 12 timmar per ärende blir nettointäkt 10300 kronor per år
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa timtaxa för tillfällig dödsboförvaltning till 0,6682 % av gällande prisbasbelopp,
att taxan gäller från och med den 1 januari 2010.
Beslutsunderlag
1. Uträkning av kostnaden.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-05-12 § 83.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 160.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 186.
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KS/2009:438 - 174
§ 147
Sotningstaxa att gälla från 2010
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta taxa för sotningstaxan i Gällivare kommun,
att taxan gäller från och med den 1 januari 2010.
Bakgrund
I budgetarbetet inför årsbudgeten 2010 och verksamhetsplaneringsperioden 2011 – 2012
ska samtliga taxor gås igenom och i förekommande fall ska revideringar föreslås. Upprättande och revidering av kommunens taxa för sotning görs i samarbete med Svenska
Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för sotningstaxan i Gällivare kommun,
att taxan gäller från och med den 1 januari 2010.
Beslutsunderlag
1. Taxa för sotning i Gällivare kommun.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 162.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 188.
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KS/2009:439 - 406
§ 148
Förslag till avgift för företag vid kommunens återvinningscentral från 2010
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreslagen avgift för företag vid kommunens återvinningscentral,
att avgiften fastställs till 250 kronor per besök,
att taxan gäller från och med den 1 januari 2010.
Bakgrund
Återvinningscentralerna (ÅVC) i kommunen finns främst till för hushåll inom kommunen. Återvinningscentralerna betalas av de hushåll som är renhållnings-abonnenter.
Många företag använder återvinningscentralerna där de sorterar sitt avfall, vilket är miljömässigt bra. Kommunfullmäktige i Gällivare fastställde den 8 juni 2009 taxan till 250
kronor per besök.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen avgift för företag vid kommunens återvinningscentral,
att avgiften fastställs till 250 kronor per besök,
att taxan gäller från och med den 1 januari 2010.
Beslutsunderlag
1. Avgift för företag vid kommunens återvinningscentral.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 163.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 189.
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KS/2009:440 - 170
§ 149
Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om
brandfarliga och explosiva varor (LBE) att gälla fr o m 2010
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga
och explosiva varor,
att taxan gäller från och med den 1 januari 2010.
Bakgrund
I samband med budgetarbetet ses samtliga taxor och avgifter över och vid behov ska
förändringar föreslås. Service- och teknikförvaltningen, Räddningstjänsten har upprättat
förslag avseende förändringar av taxor inom verksamhetsområdet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga
och explosiva varor,
att taxan gäller från och med den 1 januari 2010.
Beslutsunderlag
1. Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga
och explosiva varor fr.o.m. 1 juli 2009.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 164.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 190.
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KS/2009:441 - 170
§ 150
Taxa för brandskyddskontroll att gälla fr o m 2010

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta taxa för brandskyddskontroll i Gällivare kommun,
att taxan gäller från och med den 1 januari 2010.
Bakgrund
I budgetarbetet inför årsbudgeten 2010 och verksamhetsplaneringsperiodens 2011 —
2012 ska samtliga taxor gås igenom och i förekommande fall ska revideringar föreslås.
Upprättandet och revidering av kommunens taxa för brandskyddskontroll görs i samarbete med Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för brandskyddskontroll i Gällivare kommun,
att taxan gäller från och med den 1 januari 2010.
Beslutsunderlag
1. Taxa för brandskyddskontroll i Gällivare kommun.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 165.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 191.
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KS/2009:364 - 346
§ 151
VA-taxa 2010
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till VA-taxan 2010,
att taxan gäller från och med den 1 januari 2010.
Bakgrund
VA-taxan utgörs av två delar; anläggningsavgift och brukningsavgift. Anläggningsavgiften, som är en engångsavgift, debiteras vid ny- och tillbyggnad av fastighet. Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig avgift som faktureras 4 ggr/ år.
Ekonomiska konsekvenser
Föreslagen höjning av VA-taxan innebär 100% täckningsgrad.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till VA-taxan 2010,
att taxan gäller från och med den 1 januari 2010.
Beslutsunderlag
1. VA-taxa 2010.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-05-12 § 67.
3. Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar, gällande.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 151.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 210.
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KS/2009:331 - 706
§ 152
Taxor och avgifter 2010 - Avgift boende, stöd och service till vissa
funktionshindrade inom socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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 3000 kr/mån. Avgiften
tas ut för 9 månader/år, avgiftsfria månader är juni – aug. Avgiften reduceras vid frånvaro över 14 dagar,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Ajournering begärs 13.45 – 14.00
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 från
föräldrarna motsvarande det underhållsstöd som fås från försäkringskassan och som för
2009 är 1 273 kr/mån/förälder.
För de ungdomar som har egen inkomst i form av aktivitetsersättning eller annat får
kommunen ta ut en avgift för mat, hyra, fritids- och kulturaktiviteter enl 19 § LSS för
den tid de har boende på annan ort.
Denna avgift får inte överstiga kommens självkostnad samt att kommunen måste se till
att den enskilde får behålla tillräckliga medel för personliga behov som för närvarande
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är 2 060 kr/mån (socialbidragsnorm). Möjlighet finns även får dessa ungdomar att söka
bostadstillägg för boendet på hemorten.
Avgiften for mat, hyra m m tas ut som ett månadsbelopp på 3 000 kr och följer då socialstyrelsens föreskrifter 2006:1 för rörelsehindrade gymnasielever (RH-anpassad) med
särskilda omvårdnadsinsatser och som bor i elevhem.
Avgiften tas ut för 9 månader/år, avgiftsfria månader är juni – aug. Avgiften reduceras
vid frånvaro över 14 dagar.
Förslag till 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 3000 kr/mån. Avgiften
tas ut för 9 månader/år, avgiftsfria månader är juni – aug. Avgiften reduceras vid frånvaro över 14 dagar,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Beslutsunderlag
1. Taxa – Avgift boende på annan ort, om stöd och service till vissa funktionshindrade inom socialtjänsten, fastställd av kommunfullmäktige 2008-09-29 § 131,
gäller fr o m 2009-01-01.
2. Socialnämndens protokoll 2009-05-07 § 50.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 166.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 192.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 255 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:332 - 706
§ 153
Taxor och avgifter 2010 - Avgift för handledning och utbildning via
samtalsbyrån inom socialtjänsten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta en oförändrad avgift 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
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta en oförändrad avgift på 800 kr/45 min för handledning m.m.
Beslutsunderlag
1. Taxa – Avgift för handledning och utbildning via samtalsbyrån inom socialtjänsten, fastställd av kommunfullmäktige 2008-09-29 § 129, gäller fr.o.m. 2009-0101.
2. Socialnämndens protokoll 2009-05-07 § 51.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 167.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 193.
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KS/2009:333 - 706
§ 154
Taxor och avgifter 2010 - Avlastningsavgift inom socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att taxor och avgifter 2010 - Avlastningsavgift inom socialnämnden 2010 ska följa beslutad taxa av kommunfullmäktige 2008-09-29 § 127.
Margareta Henricsson (ns), Bernt Nordgren (ns) och Tommy Krigsman (ns) deltar ej i
beslutet
Reservation
Margareta Henricsson (ns), Bernt Nordgren (ns) och Tommy Krigsman (ns) reserverar
sig mot beslutet att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde.
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.
Avlastningsavgiften är 90 kr/dygn.
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
Förslag finns på att höja avgiften till 100 kr/dygn samt att någon reducering inte skall
göras av omvårdnadsavgiften vid vistelse på avlastning/korttidsboende. Avlastningsavgiften täcker i princip bara kostnaden för maten.
Vid jämförelse med andra kommuner finns en stor variation på avlastningsavgiften från
55 – 157 kr/dygn. Många kommuner tar även ut omsorgsavgift.
Ekonomiska konsekvenser
Intäktsökningen beräknas bli ca 30 tkr/år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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att höja avlastningsavgiften till 100 kr/dygn samt att någon reducering inte skall göras
av omvårdnadsavgiften vid vistelse på avlastning/korttidsboende,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Beslutsunderlag
1. Taxa – Avlastningsavgift inom socialnämnden, fastställd av kommunfullmäktige
2008-09-29 § 127, gäller fr.o.m. 2009-01-01.
2. Socialnämndens protokoll 2009-05-07 § 52.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 168.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 194.
Yrkande 1
Margareta Henricsson (ns) yrkar att ärendet ska återremiteras.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer yrkandet om återremiss under proposition. Efter gjorda propositioner
finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Yrkande 2
Rita Poromaa (s) yrkar med instämmande av Iris Dimitri (v), Lars Alriksson (m), Yvonne Bergmark Bröske (fp) och Fredrik Olofsson (skp) att taxor och avgifter 2010 - Avlastningsavgift inom socialnämnden 2010 ska följa beslutad taxa av kommunfullmäktige 2008-09-29 § 127.
Propositionsordning
Ordförande ställer Rita Pormaas m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Rita
Poromaas m.fl. förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 258 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:334 - 706
§ 155
Taxor och avgifter 2010 - Färdtjänsttaxa inom socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att egenavgiften för färdtjänstresor följer länstrafikens prislista för enkelresor med buss
plus 75% samt följer länstrafikens årliga justeringar,
att maxtaxan är 100 kr/enkelresa/person inom Gällivare kommuns gränser. Resor över
kommungränsen följer Länstrafikens ordinarie taxa,
att för den som gör många färdtjänstresor, exempelvis arbetsresor eller studieresor, kan
kommunen efter särskild prövning erbjuda den färdtjänstberättigade rabatterade resor.
Det rabatterade erbjudandet innebär att resenären köper 40 enkelresor och får 40 % rabatt på enkelpriset,
att maxtaxan inte är tillämplig vid rabatterade resor för färdtjänstberättigade som är i
behov av arbetsresor eller studieresor,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Monica Hedström (m),
Sune Lantto (m), Anna-Karin Ahlberg (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot besluten tillförmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Varje kommun ansvarar, enl. FärdtjL § 3, för att färdtjänst av god kvalitet anordnas
inom kommunen. Färdtjänsten är en kompletterande transportform inom kommunen
som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder,
som inte endast är kortvarigt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand
eller resa med allmänna kommunikationsmedel.
Fr o m 2008 har färdtjänstens beställningscentral flyttats över till Länstrafiken i Norrbotten AB och följer de gemensamma färdtjänstregler som antagits av kommunförbundet och som redan tillämpas i 6 av länets kommuner. I de gemensamma reglerna ingår
obegränsat antal resor i den egna kommunen och 50 km in i angränsande kommun samt
24 enkelresor inom länet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 259 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
I det samarbetsavtal som tecknats mellan Gällivare kommun och Länstrafiken innebär
att färdtjänsttagarna skall betala egenavgift enligt Länstrafikens taxa, som grundar sig
på ordinarie enkelpris plus 75%. Egenavgiften justeras samtidigt som Länstrafikens
biljettpriser.
För den som gör många färdtjänstresor exempelvis arbetsresor eller studieresor kan
kommunen efter särskild prövning erbjuda den färdtjänstberättigade rabatterade resor.
Det rabatterade erbjudandet innebär att resenären köper 40 enkelresor och får 40 % rabatt på egenavgiften.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Färdtjänstberättigade med barn har möjlighet att ha med sig barnet på resan. Barn under
7 år åker utan kostnad och barn/ungdomar mellan 7 – 19 år betalar halv färdtjänstavgift.
Använder sig en person, som är beviljad färdtjänst, av Länstrafikens bussar betalar denne ordinarie biljettpris. Färdtjänstresenären får mot uppvisande av färdtjänstkort ta med
en ledsagare utan kostnad på bussen.
Maxtaxan är 100 kr/enkelresa/person inom Gällivare kommuns gränser. Resor över
kommungränsen följer Länstrafikens ordinarie taxa.
Med riksfärdtjänst avses resor mellan kommuner, där kommunen gett tillstånd att lämna
ersättning för kostnader och lämnar ersättning för kostnader utöver normala resekostnader för personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett
särskilt kostsamt sätt. Vid riksfärdtjänst gäller reglerna i lagen om riksfärdtjänst (SFS
1997:735) samt tillhörande förordning om egenavgifter för resor med riksfärdtjänst
(SFS 1993:1148).
Färdtjänsttaxa 2009-års nivå.
Avstånd Km

Egenavgift

0-10
11-20
21-30
31-40
41-

35
53
70
89
100

Biljettpris länstrafiken

20
30
40
51
63

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 260 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
att egenavgiften för färdtjänstresor följer länstrafikens prislista för enkelresor med buss
plus 75% samt följer länstrafikens årliga justeringar,
att maxtaxan är 100 kr/enkelresa/person inom Gällivare kommuns gränser. Resor över
kommungränsen följer Länstrafikens ordinarie taxa,
att för den som gör många färdtjänstresor, exempelvis arbetsresor eller studieresor, kan
kommunen efter särskild prövning erbjuda den färdtjänstberättigade rabatterade resor.
Det rabatterade erbjudandet innebär att resenären köper 40 enkelresor och får 40 % rabatt på enkelpriset,
att maxtaxan inte är tillämplig vid rabatterade resor för färdtjänstberättigade som är i
behov av arbetsresor eller studieresor,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Beslutsunderlag
1. Taxa – Färdtjänsttaxa inom socialnämnden, fastställd av kommunfullmäktige
2008-12-01 § 196, gäller fr o m 2009-01-01.
2. Socialnämndens protokoll 2009-05-07 § 53.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 169.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 195.
Yrkande
Iris Dimitri (v) yrkar med instämmande av Rita Poromaa (s) i enlighet med förslag till
beslut.
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp)
att egenavgiften för färdtjänstresor följer länstrafikens prislista för enkelresor med buss
plus 75% samt följer länstrafikens årliga justeringar,
att för den som gör många färdtjänstresor, exempelvis arbetsresor studieresor, kan
kommunen efter särskild prövning erbjuda färdtjänstberättigade rabatterade resor. Det
rabatterade erbjudandet innebär att resenären köper 40 enkelresor och får 40 % rabatt på
enkelpriset.
Propositionsordning
Ordförande ställer Iris Dimitris m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med Iris Dimitris m.fl. förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 261 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:335 - 706
§ 156
Taxor och avgifter 2010 - Avgift för förbrukningsartiklar inom
äldreomsorgens gruppboende
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Taxor och avgifter 2010 - Avgift för förbrukningsartiklar inom äldreomsorgens
gruppboende ska följa beslutad taxa av kommunfullmäktige 2008-09-29 § 128.
Margareta Henricsson (ns), Bernt Nordgren (ns) och Tommy Krigsman (ns) deltar ej i
beslutet.
Reservation
Margareta Henricsson (ns), Bernt Nordgren (ns) och Tommy Krigsman (ns) reserverar
sig mot beslutet att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Monica Hedström (m),
Sune Lantto (m), Anna-Karin Ahlberg (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot beslutet tillförmån för eget lagt förslag.
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. 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. Avgiften är 100 kr/mån för boende inom särskilda boendeformer.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 262 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
Till förbrukningsartiklar räknas toalett- och hushållspapper, toalettborste, glödlampor,
tvättmedel, tvättlappar, diskmedel, soppåsar, handskar, rengöringsmedel och övrig städutrustning.
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
Avgiften föreslås höjas med 50 kr/mån till 150 kr/mån. I de kommuner där man tar ut
denna avgift varierar den mellan 140 – 180 kr/mån.
Ekonomiska konsekvenser
Detta ger en intäktsökning med 120 tkr/år som dock skall motsvara den kostnad förvaltningen har att köpa dessa artiklar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till avgift för förbrukningsartiklar till 150 kr/mån,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Beslutsunderlag
1. Taxa – Avgift för förbrukningsartiklar inom äldreomsorgens gruppboende, fastställd av kommunfullmäktige 2008-09-29 § 128, gäller fr o m 2009-01-01.
2. Socialnämndens protokoll 2009-05-07 § 54.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 170.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 196.
Yrkande 1
Margareta Henricsson (ns) yrkar att ärendet ska återremiteras på grund av bristfällig
beredning.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer yrkandet om återremiss under proposition. Efter gjorda propositioner
finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Yrkande 2
Rita Poromaa (s) yrkar med instämmande av Iris Dimitri (v) och Gun Isaxon (skp) att
Taxor och avgifter 2010 - Avgift för förbrukningsartiklar inom äldreomsorgens gruppboende ska följa beslutad taxa av kommunfullmäktige 2008-09-29 § 128.
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp)
att taxan ska vara 100 kr per månad, att tjänsten ska erbjudas brukarna istället för att
vara en tjänst som ska avsägas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 263 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Rita Poromaas m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med Rita Poromaas m.fl. förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 264 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:336 - 706
§ 157
Taxor och avgifter 2010 - Kostavgift
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att taxor och avgifter 2010 – Kostavgift ska följa beslutad taxa av kommunfullmäktige
2008-09-29 § 126.
Margareta Henricsson (ns), Bernt Nordgren (ns) och Tommy Krigsman (ns) deltar ej i
beslutet.
Ajournering begärs 14.55-15.00
Reservation
Margareta Henricsson (ns), Bernt Nordgren (ns) och Tommy Krigsman (ns) reserverar
sig mot beslutet att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Bakgrund
Socialnämnden har upprättat förslag till taxa för kostavgifter för 2010. Matdistribution
erhålls efter ansökan och är behovsprövad enligt SoL kap 4§ 1.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta kostavgifterna enligt följande;
Kostavgift för boende inom särskilda boenden (helpension)
Matservering på servicehus
Korttidshem (omsorgen)
Matdistribution (leverans till eget boende)
Frukost
Mellanmål/fika
Kvällsmål

2 930 kr/mån
50 kr/portion
60 kr/dygn
50 kr/portion
29 kr/portion
12 kr/portion
17 kr/porton

att höja kostavgift inom äldreomsorgens dagverksamhet till

79 kr/dygn,

att reduceringsreglerna är oförändrade,
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 265 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Beslutsunderlag
1. Taxa för kostavgift 2009, fastställd av kommunfullmäktige 2008-09-29 § 126,
gäller fr.o.m. 2009-01-01.
2. Socialnämndens protokoll 2009-05-07 § 55.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 171.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 197.
Yrkande 1
Margareta Henricsson (ns) yrkar att ärendet ska återremiteras på grund av bristfällig
beredning.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer yrkandet om återremiss under proposition. Efter gjorda propositioner
finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Yrkande 2
Rita Poromaa (s) yrkar med instämmande av Iris Dimitri (v) och Gun Isaxon (skp) att
taxor och avgifter 2010 – Kostavgift ska följa beslutad taxa av kommunfullmäktige
2008-09-29 § 126.
Lars Alriksson (m) yrkar i enlighet med förslag till beslut.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Rita Poromaas m.fl. förslag mot Lars Alrikssons förslag till
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat
i enlighet med Rita Poromaas m.fl. förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 266 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:337 - 706
§ 158
Taxor och avgifter 2010 - Taxa för familjerådgivning inom socialtjänsten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta avgiften för familjerådgivning med 80 kr/samtal, dock kostnadsfritt upp till 20
års ålder,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Bakgrund
Kommunen är skyldig att tillhandahålla familjerådgivning och i Gällivare har den funnits sedan 1995. Syftet med familjerådgivningen är att ha en öppen verksamhet dit
kommunens invånare kan vända sig, när de känner behov av att samtala med någon utomstående, oavsett om det är 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.
Konsekvenser för barn och ungdomar
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 FÖRÄNDRING
Förslag finns på att höja taxan från 60 kr/samtal till 80 kr/samtal. Taxan följer då landstingets taxa vid motsvarande tjänster. För övrigt är taxan oförändrad.
Ekonomiska konsekvenser
Den beräknade intäktsökningen blir ca 7 tkr/år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta avgiften för familjerådgivning med 80 kr/samtal, dock kostnadsfritt upp till 20
års ålder,
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 267 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Beslutsunderlag
1. Taxa för familjerådgivning inom socialtjänsten, fastställd av kommunfullmäktige 2008-09-29 § 130, gäller fr o m 2009-01-01.
2. Socialnämndens protokoll 2009-05-07 § 56.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-17 § 172.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 198.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 268 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:338 - 706
§ 159
Taxor och avgifter 2010 - Taxa för kontroll av den som bedriver detaljhandel
med nikotinläkemedel enligt lag 2007:1455
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att för handläggning av anmälan enligt 3 § om handel med nikotinläkemedel (Lag
2007:1455) tas en fast avgift med 1 300 kr,
att för kommunens återkommande kontrollbesök i försäljning av nikotinläkemedel tas
en fast avgift med 700kr. För ytterligare kontroller debiteras en avgift med 700kr/tim,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Bakgrund
Den 1 mars 2008 började en ny lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel
att gälla. I anslutning till det började också förordningen (2008:30) om detaljhandel med
nikotinläkemedel att praktiseras. Syftet med lagen är öka tillgängligheten till läkemedlen och därigenom få fler rökare att använda dessa produkter i samband med rökavvänjning.
Tidigare har apoteket haft ensamrätt på detaljhandelsförsäljning. Det nya är att det idag
är tillåtet för andra näringsidkare än Apoteket att sälja nikotinläkemedel, i lagen definierad som godkända receptfria läkemedel vars enda aktiva substans är nikotin. Med detaljhandel avses i lagen försäljning och annat utlämnande i näringsverksamhet till den
som är konsument.
Lagstiftaren ställer alltså krav på den detaljhandlare som avser att bedriva detaljhandel
med receptfria nikotinläkemedel. Tillsynen och kontrollen över lagens efterlevnad har
fallit på Läkemedelsverket och Kommunerna.
Konsekvenser för barn och ungdom
Ett tydligt ansvar gällande kontrollen av försäljningen av nikotin-läkemedel säkrar ytterliggare upp detaljhandelns hantering av nikotinläkemedel för att inte barn eller unga
riskerar komma till skada.
För handläggning av anmälan enligt 3 § om handel med nikotinläkemedel (Lag
2007:1455) tas en fast avgift med 350 kr,
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 269 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
För kommunens återkommande kontrollbesök i försäljning av nikotinläkemedel tas en
fast avgift med 700kr. För ytterligare kontroller debiteras en avgift med 700kr/tim.
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
För handläggning av anmälan enligt 3 § om handel med nikotinläkemedel (Lag
2007:1455) föreslås en höjning av den fasta avgiften från 350 kr till 1 300 kr.
Ekonomiska konsekvenser
En höjning av den fasta avgiften ger en intäktsökning som dock är svår att beräkna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att för handläggning av anmälan enligt 3 § om handel med nikotinläkemedel (Lag
2007:1455) tas en fast avgift med 1 300 kr,
att för kommunens återkommande kontrollbesök i försäljning av nikotinläkemedel tas
en fast avgift med 700kr. För ytterligare kontroller debiteras en avgift med 700kr/tim,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Beslutsunderlag
1. Taxa för kontroll av den som bedriver detaljhandel med nikotinläkemedel enligt
lag (2007:1455), fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-01 § 195, gäller fr o
m 2009-01-01.
2. Socialnämndens protokoll 2009-05-07 § 57.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 173.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 198.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 270 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:339 - 706
§ 160
Taxor och avgifter 2010- Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen 1993:581 för
socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att för handläggning av anmälan enligt § 12 a Tobakslagen tas ut en fast avgift med
1 300 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,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
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.
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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.
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.
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.
Konsekvenser för barn och ungdom
Ett tydligt ansvar gällande kontrollen av tobaksförsäljningen säkrar ytterliggare upp
detaljhandelns hantering av tobak för att inte barn eller unga riskerar komma till skada.
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
Förslag finns på att höja handläggningen av anmälan från 350 kr till 1 300 kr, vilket
motsvarar den avgift Bodens kommun tar ut.
Ekonomiska konsekvenser
En höjning av den fasta avgiften ger en intäktsökning som dock är svår att beräkna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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att för handläggning av anmälan enligt § 12 a Tobakslagen tas ut en fast avgift med
1 300 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,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Beslutsunderlag
1. Taxa för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) socialnämnden, fastställd av
kommunfullmäktige 2008-09-01 § 132, gäller fr o m 2009-01-01.
2. Socialnämndens protokoll 2009-05-07 § 58.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 174.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 200.
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KS/2009:340 - 706
§ 161
Taxor och avgifter 2010 - Taxa för trygghetslarm inom socialtjänsten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att taxor och avgifter 2010 - taxa för trygghetslarm inom socialtjänsten ska följa beslutad taxa av kommunfullmäktige 2008-09-29 § 125.
Margareta Henricsson (ns), Bernt Nordgren (ns) och Tommy Krigsman (ns) deltar ej i
beslutet
Reservation
Margareta Henricsson (ns), Bernt Nordgren (ns) och Tommy Krigsman (ns) reserverar
sig mot beslutet att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde.
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 skall 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 på gruppboenden 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.
Vid jämförelse med andra kommuner kan vi konstatera att vi ligger bland de lägre, avgiften i andra kommuner varierar mellan 125 – 200 kr/mån, förutom Kiruna som har 56
kr/mån. Boden har 153 kr/mån.
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FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
Förslaget är att höja taxan med 50 kr/mån, dvs. den nya taxan blir då 150 kr/mån samt
att alla brukare inom äldreomsorgens särskilda boenden får betala trygghetslarm.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta avgift för trygghetslarm med 150 kr/mån,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Beslutsunderlag
1. Taxa för trygghetslarm inom socialtjänsten, fastställd av kommunfullmäktige
2008-09-29 § 125, gäller fr.o.m. 2009-01-01.
2. Socialnämndens protokoll 2009-05-07 § 59.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 175.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 201.
Yrkande 1
Margareta Henricsson (ns) yrkar att ärendet ska återremiteras på grund av bristfällig
beredning.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer yrkandet om återremiss under proposition. Efter gjorda propositioner
finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Yrkande 2
Rita Poromaa (s) yrkar med instämmande av Iris Dimitri (v), Lars Alriksson (m), Gun
Isaxon (skp) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) att taxor och avgifter 2010 - taxa för
trygghetslarm inom socialtjänsten ska följa beslutad taxa av kommunfullmäktige 200909-29 § 125.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Rita Poromaas m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Rita
Poromaas m.fl. förslag.
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KS/2009:341 - 706
§ 162
Taxor och avgifter 2010 - Vårdavgift/Omsorgsavgift
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att taxor avgifter 2010 - Vårdavgift/Omsorgsavgift ska följa beslutad taxa av kommunfullmäktige 2008-09-29 § 124.
Margareta Henricsson (ns), Bernt Nordgren (ns) och Tommy Krigsman (ns) deltar ej i
beslutet
Reservation
Margareta Henricsson (ns), Bernt Nordgren (ns) och Tommy Krigsman (ns) reserverar
sig mot beslutet att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Monica Hedström (m),
Sune Lantto (m), Anna-Karin Ahlberg (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot beslutet tillförmån för eget lagt förslag.
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 betalar mellan 0 kr och maxbeloppet, beroende på
inkomst och bostadskostnad. För 2009 är maxbeloppet 1 712 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).
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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.
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 FÖRÄNDRING
Boende i eget (ordinärt) boende betalar efter en behovsprövad vårdtyngd i procent av
sin inkomst och förslaget innebär en höjning av samtliga inkomstnivåer med 1 % enl
följande;
Vårdtyngd 1 = 3 % av inkomsten, är städning och tvätt var 3:e vecka dock maximerat
till 600 kr/mån.
Vårdtyngd 2 = 5 % 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 = 7 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 2
ggr/dag, max 5 dagar/vecka (ej helger).
Vårdtyngd 4 = 9 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 2
ggr/dag, 7 dagar i veckan.
Vårdtyngd 5 = 10 % av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad
3ggr/dag, 7 dagar i veckan eller dubbelbemanning för omvårdnad 2ggr/dag eller mer.
Att under reduceringsreglerna utgår avsnittet om makar där ena maken tillfälligt vistas
på avlastning.
Ekonomiska konsekvenser
Denna förändring innebär en inkomstökning med ca 50 tkr/år.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxan skall vara oförändrad utifrån kommunfullmäktiges beslut 2009-06-08 § 74 om
Ändring av 2009 års taxa för vård- och omsorgsavgift,
att taxan skall gälla fr.o.m. 2010-01-01.
Beslutsunderlag
1. Taxa för vårdavgift/omsorgsavgift, fastställd av kommunfullmäktige 2008-09-29
§ 124, gäller fr o m 2009-01-01.
2. Socialnämndens protokoll 2009-05-07 § 60.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 176.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 202.
Yrkande 1
Margareta Henricsson (ns) yrkar att ärendet ska återremiteras på grund av bristfällig
beredning.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer yrkandet om återremiss under proposition. Efter gjorda propositioner
finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Yrkande 2
Rita Poromaa (s) yrkar med instämmande av Iris Dimitri (v) och Gun Isaxon (skp) att
taxor avgifter 2010 - Vårdavgift/Omsorgsavgift ska följa beslutad taxa av kommunfullmäktige 2008-09-29 § 124.
Yvonne Bergmark Bröske (fp) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m) att anta
det av socialstyrelsens fastställda beloppen för maxtaxa,
Vårdtyngd 1 = 1% av inkomsten, är städning och tvätt var 3:e vecka dock maximerat till
600 kr/mån.
Vårdtyngd 2 = 3% 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 = 5% av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 2
ggr/dag, max 5 dagar/vecka (ej helger).
Vårdtyngd 4 = 7% av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad max 2
ggr/dag, 7 dagar i veckan.
Vårdtyngd 5 = 8% av inkomsten är städ, inköp, tvätt, klädvård samt omvårdnad
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3ggr/dag, 7 dagar i veckan eller dubbelbemanning för omvårdnad 2ggr/dag eller mer.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Rita Poromaas m.fl. förslag mot Yvonne Bergmark Bröskes m.fl.
förslag. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Rita Poromaas m.fl. förslag.
Votering
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:
Den som röstar i enliget med Rita Poromaas m.fl. förslag röstar Ja.
Den som röstar enligt Yvonne Bergmark Bröskes m.fl. förslag röstar – Nej
Efter företaget upprop finner ordförande att 28 Ja-röster och 7 Nej-röster har avgetts. 3
personer avstår från att rösta, 3 personer är frånvarande. Ordförande finner därmed att
kommunfullmäktige har beslutat att taxor avgifter 2010 - Vårdavgift/Omsorgsavgift ska
följa kommunfullmäktiges beslut 2008-09-29 § 124.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 279 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:316 - 041
§ 163
Investeringsbudget 2010, plan 2011-2012 - Barn-, utbildning- och kulturnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
För barn-, utbildning- och kulturnämnden
Investeringsbudget 2010: 0 tkr
Investeringsbudget 2011: 350 tkr
Investeringsbudget 2012: 0 tkr
Bakgrund
Barn-, utbildning- och kulturnämndens förslag till investeringsbudget för år 2010, samt
plan 2011-2012:
Investeringsbudget 2010: 702 tkr
Investeringsbudget 2011: 872 tkr
Investeringsbudget 2012: 537 tkr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
För barn-, utbildning- och kulturnämnden
Investeringsbudget 2010: 0 tkr
Investeringsbudget 2011: 350 tkr
Investeringsbudget 2012: 0 tkr
Beslutsunderlag
1. Investeringsbudget 2010-2012.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll 2009-06-02 § 92.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 177.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 203.
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KS/2009:313 - 041
§ 164
Investeringsbudget 2010, plan 2011-2012 - Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
För kommunstyrelsen
Investeringsbudget 2010: 400 tkr
Investeringsbudget 2011: 0 tkr
Investeringsbudget 2012: 0 tkr
Bakgrund
Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget för år 2010, samt plan 2011-2012:
Investeringsbudget 2010: 400 tkr
Investeringsbudget 2011: 0 tkr
Investeringsbudget 2012: 0 tkr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
För kommunstyrelsen
Investeringsbudget 2010: 400 tkr
Investeringsbudget 2011: 0 tkr
Investeringsbudget 2012: 0 tkr
Beslutsunderlag
1. Investeringsbudget 2010-2012.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 178.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 204.
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KS/2009:315 - 041
§ 165
Investeringsbudget 2010, plan 2011-2012 - Service- och tekniknämnden,
affärsverksamhet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
För Service- och tekniknämnden, affärsverksamhet
Investeringsbudget 2010: 10 000 tkr
Investeringsbudget 2011: 10 000 tkr
Investeringsbudget 2012: 10 000 tkr
Bakgrund
Service- och tekniknämndens, affärsverksamhet, förslag till investeringsbudget för år
2010, samt plan 2011-2012:
Investeringsbudget 2010: 10 000 tkr
Investeringsbudget 2011: 10 000 tkr
Investeringsbudget 2012: 10 000 tkr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
För Service- och tekniknämnden, affärsverksamhet
Investeringsbudget 2010: 10 000 tkr
Investeringsbudget 2011: 10 000 tkr
Investeringsbudget 2012: 10 000 tkr
Beslutsunderlag
1. Investeringsbudget 2010-2012.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-05-19 § 101.
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-08-11 § 128.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-17 § 179.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 205.
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KS/2009:314 - 041
§ 166
Investeringsbudget 2010, plan 2011-2012 - Service- och tekniknämnden,
skattefinansierade
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
För service- och tekniknämnden, skattefinansierade
Investeringsbudget 2010: 26 495 tkr
Investeringsbudget 2011: 30 550 tkr
Investeringsbudget 2012: 12 000 tkr
Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Monica Hedström (m),
Sune Lantto (m), Anna-Karin Ahlberg (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot beslutet tillförmån för eget lagt förslag.
Margareta Henricsson (ns), Bernt Nordgren (ns) och Tommy Krigsman (ns) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Service- och tekniknämnden, skattefinansierade, förslag till investeringsbudget för år
2010, samt plan 2011-2012:
Investeringsbudget 2010: 36 695 tkr
Investeringsbudget 2011: 35 466 tkr
Investeringsbudget 2012: 28 050 tkr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
För service- och tekniknämnden, skattefinansierade
Investeringsbudget 2010: 26 495 tkr
Investeringsbudget 2011: 30 550 tkr
Investeringsbudget 2012: 12 000 tkr
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Beslutsunderlag
1. Investeringsbudget 2010-2012.
2. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-05-19 § 101.
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-08-11 § 127.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-17 § 180.
5. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 206.
Yrkande
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Tommy Nyström (s) i enlighet med förslag
till beslut.
Margareta Henricsson (ns) yrkar
För service- och tekniknämnden, skattefinansierade
Investeringsbudget 2010: 29 495 tkr
Investeringsbudget 2011: 29 550 tkr
Investeringsbudget 2012: 12 000 tkr
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp)
För service- och tekniknämnden, skattefinansierade
Investeringsbudget 2010: 25 500 tkr
Investeringsbudget 2011: 30 000 tkr
Investeringsbudget 2012: 12 750 tkr
Propositionsordning
Ordförande ställer Stig Erikssons m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag mot
Margareta Henricssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande
att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Stig Erikssons m.fl. förslag.
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KS/2009:317 - 041
§ 167
Investeringsbudget 2010, plan 2011-2012 - Socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

För socialnämnden
Investeringsbudget 2010: 0 tkr
Investeringsbudget 2011:0 tkr
Investeringsbudget 2012: 0 tkr
Bakgrund
Socialnämndens förslag till investeringsbudget för år 2010, samt plan 2011-2012:
Investeringsbudget 2010: 2 000 tkr
Investeringsbudget 2011: 0 tkr
Investeringsbudget 2012: 0 tkr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
För socialnämnden
Investeringsbudget 2010: 0 tkr
Investeringsbudget 2011:0 tkr
Investeringsbudget 2012: 0 tkr
Beslutsunderlag
1. Investeringsbudget 2010-2012.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 181.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 207.
Yrkande
Rita Poromaa (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Rita Poromaas förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enligt med Rita Poromaas
förslag.
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KS/2009:318 - 041
§ 168
Skattesats 2010
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att skattesatsen för 2010 är 22.33 kronor per skattekrona och är därmed oförändrad.
Bakgrund
Skattesatsen för 2009 är 22.33 kronor per skattekrona.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att skattesatsen för 2010 är 22.33 kronor per skattekrona och är därmed oförändrad.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2008-09-29 § 138.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-17 § 182.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 208.
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KS/2009:531 - 041
§ 169
Investeringsreserv för år 2010, 1011 och 2012
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avsätta för år;
2010 investeringsreserv på 3 105 tkr.
2011 investeringsreserv på 0 kr.
2012 investeringsreserv på 18 000 tkr.
Bakgrund
Föreligger förslag till investeringsreserv för år 2010, 2011 och 2012 enligt budgetberedningens förslag.
2010 investeringsreserv på 3 105 kr.
2011 investeringsreserv på 0 kr.
2012 investeringsreserv på 18 000 kr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avsätta för år;
2010 investeringsreserv på 3 105 tkr.
2011 investeringsreserv på 0 kr.
2012 investeringsreserv på 18 000 tkr.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut.
Margareta Henricsson (ns) yrkar att avsätta för år;
2010 investeringsreserv på 105 tkr
2011 investeringsreserv på 100 tkr
2012 investeringsreserv på 18 000tkr
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp) att avsätta för år;
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2010 investeringsreserv på 4100tkr
2011 investeringsreserv på 0 kr
2012 investeringsreserv på 17250tkr
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag mot Margareta Henricssons förslag mot
Lars Alrikssons m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 288 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:319 - 041
§ 170
Resultat, finansierings- och balansbudget/planer 2010-2012
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2010-2012 i enlighet med
budgetförslag från (s) och (v),
att godkänna att resultat-, finansierings- och balanasbudget/planer 2010-2012 får uppdateras
med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter och statsbidragsintäkter, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige.

Reservation
Lars Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m) och Monica Hedström (m) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 1.
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 2.
Bror Wennström (skp) och Fredrik Olofsson inlämnar en partideklaration, ej inkommit.
Bakgrund
Förslag till resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2010-2012 har upprättats.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2010-2012 i enlighet med
budgetförslag från (s) och (v).
Beslutsunderlag
1. Resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2010-2012.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 183.
3. Partiernas budgetförslag.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 209.
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Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar:
att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2010-2012 i enlighet med
budgetförslag från (s) och (v),
att godkänna att resultat-, finansierings- och balanasbudget/planer 2010-2012 får uppdateras
med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter och statsbidragsintäkter, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige.

Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp):
att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2010-2012 i enlighet med
budgetförslag från (m) och (fp),
att godkänna att resultat-, finansierings- och balanasbudget/planer 2010-2012 får uppdateras
med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter och statsbidragsintäkter, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige.

Margareta Henricsson (ns) yrkar:
att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2010-2012 i enlighet med
budgetförslag från (ns),
att godkänna att resultat-, finansierings- och balanasbudget/planer 2010-2012 får uppdateras
med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter och statsbidragsintäkter, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,
att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige.

Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag mot
Margareta Henricssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande
att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms m.fl. förslag
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KS/2009:447 - 252
§ 171
Förvärv av Poppeln 3, Gällivare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fastigheten Poppeln 3 i Gällivare förvärvas av Den Ursprungliga Apostoliska Lutherska Förstföddas Församling i Gällivare för en köpeskilling om 2 200 000 kronor,
att till finansiering av förvärvet omdisponera 2 200 000 kronor från verksamhet 44154
ansvar 1265 ”flytt Ullatti skola” till projektkonto 21502 ansvar 126 ”reglerings- och
saneringsfastigheter”,
att 5 955 000 omdisponeras från projekt 44154 ansvar 1265 till projekt 89901 "Investeringsreserv" med ansvar 80.
Bakgrund
Rubricerad fastighet har av kommunen förhyrts under ett antal år för att nyttjas som
matsal av eleverna på Mariaskolan. Fastighetsägaren – Västlaestadianska församlingen i
Gällivare – har meddelat att man avser att försälja fastigheten eftersom de förvärvat en
annan fastighet dit församlingens verksamhet kommer att flyttas. Gällande hyresavtal
för matsalen upphör att gälla 31 oktober 2009.
För att lösa Mariaskolans behov av lokaler för matsal har kommunen haft för avsikt att
flytta in en del av Ullatti skola. Vid anbudsförfrågan har dock inget anbud inlämnats.
Frågan har beretts i lokalstyrgruppen som givit service- och teknikförvaltningen i uppdrag att förhandla med Västlaestadianska församlingen om ett förvärv av Poppeln 3.
Överenskommelse om förvärv av fastigheten har träffats och förslag till köpekontrakt
föreligger.
Ekonomiska konsekvenser
Att medel för förvärvet omdisponeras från projektkonto 44154 ansvar 1265 flytt av Ullatti skola till projektkonto 21503 ansvar 126 reglerings- och saneringsfastigheter
Årsbudgeten för projekt 44154 uppgår till 8 955 tkr, av detta är hittills förbrukat 753 tkr.
Efter omdisponering av 2 200 tkr till förvärv av Poppeln 3, återstår knappt 6 002 tkr.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastigheten Poppeln 3 i Gällivare förvärvas av Den Ursprungliga Apostoliska Lutherska Förstföddas Församling i Gällivare för en köpeskilling om 2 200 000 kronor,
att till finansiering av förvärvet omdisponera 2 200 000 kronor från verksamhet 44154
ansvar 1265 ”flytt Ullatti skola” till projektkonto 21502 ansvar 126 ”reglerings- och
saneringsfastigheter”,
att 5 955 000 omdisponeras från projekt 44154 ansvar 1265 till projekt 89901 "Investeringsreserv" med ansvar 80.
Beslutsunderlag
1. Förslag till köpekontrakt.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009-08-17 § 124.
3. Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-03 § 153.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar med instämmande av Lars Alriksson (m), Jeanette Wäppling (v),
Yvonne Bergmark Bröske (fp) och Tommy Krigsman (ns) i enlighet med förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms m.fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Tommy
Nyströms m.fl. förslag.
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KS/2009:448 - 612
§ 172
Gymnasiesamverkan LKF - Förbundsordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förbundsordning för Lapplands kommunalförbund,
att i förbundsordningens § 14 och i bilagan till denna paragraf ersätta 2009-års procentsatser med motsvarande procentsatser för 2010 när slutgiltiga budgetar blivit beslutade.
Fredrik Olofsson (skp) och Gun Isaxon (skp) deltar ej i beslutet.
Reservation 1
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Monica Hedström (m),
Sune Lantto (m), Anna-Karin Ahlberg (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot beslutet att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Reservation 2
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m) och Monica Hedström (m)
reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 3.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2009-03-30 § 30 om en gemensam gymnasieorganisation, inom Lapplands kommunalförbund, för Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala
kommun. Den nya gymnasieorganisationen avses att starta 2010-01-01.
Lapplands kommunalförbund har i samarbete med Kommunakuten AB arbetat fram
förslag till förbundsordning. Förbundsordningen har därefter granskats av Komrev/Öhrlings PricewaterhouseCoopers för att se hur det överensstämmer med gällande
lag.
Ekonomiska konsekvenser
Vid uppstarten av Lapplands kommunalförbunds gymnasieverksamhet, budgetåret
2010, finansierar förbundsmedlemmarna verksamheten motsvarande budgeterad kostnad för befintlig gymnasieverksamhet i medlemskommunen – vilket innebär följande
fördelning: Gällivare 37,4 %, Jokkmokk 11,3 %, Kiruna 39.0 % och Pajala 12.3 %. An
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delarna är beräknade ur en preliminär budget för 2010 framtagen av respektive kommun
och sammanställd 2009-03-16.
Från år 2011 omräknas årligen dessa procentsatser med hänsyn till förändringen av respektive medlemskommuns antal ungdomar i gymnasieålder vid årets ingång.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det ansvar som idag ligger på respektive kommun – att svara för ungdomars utbildning
inom gymnasieskola och gymnasieskola samt uppdragsutbildning – övertas av Lapplands kommunalförbund. Förbundet ska också, enligt förbundsordningen, ansvara för
ungdomar i motsvarande ålder som inte är verksamma inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Barn och ungdomar påverkas inte i direkt mening av organisationsförändringen då verksamheten kommer att fortgå, dock med annan huvudman.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förbundsordning för Lapplands kommunalförbund,
att i förbundsordningens § 14 och i bilagan till denna paragraf ersätta 2009-års procentsatser med motsvarande procentsatser för 2010 när slutgiltiga budgetar blivit beslutade.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-08-10.
2. Förslag till förbundsordning för Lapplands kommunalförbund.
3. Kommunfullmäktiges protokoll 2009-03-30 § 30.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-08-31 § 202.
5. Kommunstyrelsens protokoll, 2009-09-21 § 224.
Yrkande 1
Lars Alriksson (m) yrkar att ärendet ska återremitteras.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Yrkande 2
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Stig Eriksson (v) och Börje Johansson
(s) i enlighet med förslag till beslut.
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Yvonne Bergmark Bröske (fp) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (m) och Lars
Alriksson (m) avslag till förbundsordning för Lapplands kommunalförbund med hänvisning till att det går att uppnå en samverkan inom gymnasieverksamheten genom ett
samverkansavtal.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Yvonne Bergmark Bröskes m.fl.
förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige
har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.
Votering
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp:
Den som röstar enligt Birgitta Larssons m.fl. förslag röstar – Ja
Den som röstar enligt Yvonne Bergmark Bröskes m.fl. förslag röstar – Nej
Efter företaget upprop finner ordförande att 28 Ja-röster och 7 Nej-röster har avgetts. 2
personer avstår från att rösta, 4 personer är frånvarande. Ordförande finner därmed att
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag.
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KS/2009:211 - 531
§ 173
Ny kostnadsfördelningsmodell för Länstrafiken i Norrbotten AB.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslaget till nytt konsortialavtal mellan Norrbottens läns landsting samt Arjeplogs, Arvidsjaurs, Bodens, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Luleå,
Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommuner avseende kollektiva trafiken i Norrbottens län,
att anta förslaget till ny fördelningsmodell.
Reservation
Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Monica Hedström (m),
Sune Lantto (m), Anna-Karin Ahlberg (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget lagt förslag.

Bakgrund
Ny kostnadsföredelningsmodell för Länstrafiken Norrbotten AB upptas till behandling.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att anta förslaget till nytt konsortialavtal mellan Norrbottens läns landsting samt Arjeplogs, Arvidsjaurs, Bodens, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Luleå,
Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommuner avseende kollektiva trafiken i Norrbottens län,
att anta förslaget till ny fördelningsmodell.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från NLL och Kommunförbundet samt Konsortialavtal.
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse 2009-05-05.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-04 § 71.
4. Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-25 § 92.
Yrkande
Stig Eriksson (v) yrkar i enlighet med förslag till beslut.
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Lars Alriksson (m) yrkar avslag till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Stig Erikssons förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enighet med Stig
Erikssons förslag.
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KS/2009:193 - 111
§ 174
Motion av Lars Alriksson (m), Eva Alriksson (m), Monica Hedström (m), Sune
Lantto (m), Per-Åke Liljegren (m), Anna-Karin Ahlberg (m), och Fredrik Nilsson
(m) - Folkomröstning om överlåtande av kommunens gymnasieverksamhet till
Lapplands Kommunalförbund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen om folkomröstning om överlåtande av kommunens gymnasieverksamhet till Lapplands kommunalförbund eftersom kommunfullmäktige den 30 mars
2009 har fattat beslut i det ärende som motionen avser.
Bakgrund
Lars Alriksson m.fl. anför i motion inkommen den 30 mars 2009 att frågan om gymnasieskolans framtida tillhörighet ska underställas en folkomröstning. Denna folkomröstning ska genomföras innan överlåtandet sker 31 december 2009.
Eftersom kommunfullmäktige i Gällivare kommun den 30 mars 2009 fattat beslut i det
ärende som motionen avser kan inte en folkomröstning i ärendet anses motiverad.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser för kommunen
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget till beslut bedöms inte medföra några konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen om folkomröstning om överlåtande av kommunens gymnasieverksamhet till Lapplands kommunalförbund eftersom kommunfullmäktige den 30 mars
2009 har fattat beslut i det ärende som motionen avser.
Beslutsunderlag
1. Motion från Lars Alriksson m.fl. den 30 mars 2009.
2. Kommunfullmäktiges protokoll, 2009-03-30 § 54.
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3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-08-10.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-08-31 § 203.
5. Kommunstyrelsens protokoll, 2009-09-21 § 225.
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KS/2008:652 - 311
§ 175
Motion av Berne Sehlberg (s) - Utredning av upprustning av vägen mellan
Nilivaara och Skaulo
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till avsaknad av ekonomiska medel.
Bakgrund
Berne Sehlberg (s) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2008-12-01 inlämnat
motion angående utredning av upprustning av vägen mellan Nilivaara och Skaulo.
Service- och tekniknämnden har 2009-06-16 § 115 upprättat förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till avsaknad av ekonomiska medel.
Beslutsunderlag
1. Motion av Berne Sehlberg (s).
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2008-12-01 § 205.
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-06-16 § 115.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-08-31 § 204.
5. Kommunstyrelsens protokoll, 2009-09-21 § 226.
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2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:60 - 105
§ 176
Motion av Ulf Normark (s), Brittmari Sandvärn (s) och Kent Tina (s) – Utredning
om permanent belysning på Dundret
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till den ekonomiska situationen.
Bakgrund
Ulf Normark (s), Brittmari Sandvärn (s) och Kent Tina (s) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2009-03-30 § 54 inlämnat motion angående utredning om permanent belysning på Dundret.
Service- och tekniknämnden har vid sammanträde 2009-06-16 § 118 upprättat förslag
till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till den ekonomiska situationen.
Beslutsunderlag
1. Motion av Ulf Normark (s), Brittmari Sandvärn (s) och Kent Tina (s) - Utredning om permanent belysning på Dundret.
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2009-03-30 § 54
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-06-16 § 118.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-08-31 § 205.
5. Kommunstyrelsens protokoll, 2009-09-21 § 227.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 301 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:191 - 312
§ 177
Motion av Sven-Erik Nilsson (v) och Tycko Lehto (v) - Gångstig till Treenighetens
kyrkogård
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till den ekonomiska situationen.
Bakgrund
Sven-Erik Nilsson (v) och Tycko Lehto (v) har vid kommunfullmäktiges sammanträde
2009-03-30 § 54 inlämnat motion angående Gångstig till Treenighetens kyrkogård.
Service- och tekniknämnden har 2009-06-16 § 117 lämnat förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till den ekonomiska situationen.
Beslutsunderlag
1. Motion av Sven-Erik Nilsson (v) och Tycko Lehto (v) - Gångstig till Treenighetens kyrkogård.
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2009-03-30 § 54.
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-06-16 § 117.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-08-31 § 206.
5. Kommunstyrelsens protokoll, 2009-09-21 § 228.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 302 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2008:726 - 312
§ 178
Motion av Frank Öqvist (s) och Margareta Pohjanen (s) - Fortsättning av gång- och
cykelväg från Kullegatan längs med Fiskargatan fram till Myrgatan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen tas upp till behandling i samband med åtgärdsplaneringen för transportinfrastruktur i regionen, där bland annat Vägverket deltar,
att motionen därmed anses besvarad.
Bakgrund
Frank Öqvist (s) och Margareta Pohjanen (s) har vid kommunfullmäktiges sammanträde
2009-01-26 § 22 inlämnat motion angående fortsättning av gång- och cykelväg från
Kullegatan längs med Fiskargatan fram till Myrgatan.
Service- och tekniknämnden har 2009-06-16 § 116 upprättat förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen tas upp till behandling i samband med åtgärdsplaneringen för transportinfrastruktur i regionen, där bland annat Vägverket deltar,
att motionen därmed anses besvarad.
Beslutsunderlag
1. Motion av Frank Öqvist (s) och Margareta Pohjanen (s) - Fortsättning av gångoch cykelväg från Kullegatan längs med Fiskargatan fram till Myrgatan.
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2009-01-26 § 22.
3. Service- och tekniknämndens protokoll 2009-06-16 § 116.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-08-31 § 207.
5. Kommunstyrelsens protokoll, 2009-09-21 § 229.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 303 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2008:691 - 871
§ 179
Motion av Iris Dimitri (v) och Tycko Lehto (v) - Flytta Kåkstan till Koskullskulle
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen är besvarad med hänvisning till pågående förstudie.

Bakgrund
Iris Dimitri (v) och Tycko Lehto (v) har den 1 december 2008 inlämnat en motion där
de yrkar på att Gällivare kommun ska utreda hur man bäst samordnar Kåkstan med
Gruvmuseet och gruvturerna i enlighet med intentionerna i motionen och att detta sker i
samråd med LKAB och turistnäringen.
Kommunfullmäktige beslutade, den 3 november 2008 § 166, att anta fördjupad översiktsplan för Gällivare-Malmberget-Koskullskulle, 2008-2025. Enligt den fördjupade
översiktsplanen skall fördjupade studier, program och detaljplaner upprättas, en sådan
studie som finns angiven i planen är flytt av kulturhistorisk bebyggelse och placeringen
av denna. Mot bakgrund av detta har kommunledningskontoret överenskommit med
LKAB att genomföra en sådan studie för bebyggelsen på Bolagsområdet i Malmberget.
Studien finansieras av LKAB. I denna studie skall även förutsättningarna för att flytta
Kåkstan till lämplig plats utredas.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför i dagsläget inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till pågående förstudie.
Beslutsunderlag
1. Motion av Iris Dimitri (v) och Tycko Lehto (v).
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 204, 2008-12-01.
3. Kommunledningskontorets skrivelse, 2009-07-10.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-08-31 § 208.
5. Kommunstyrelsens protokoll, 2009-09-21 § 230.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 304 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige

Yrkande
Tycko Lehto (v) yrkar att motionen är besvarad med hänvisning till pågående förstudie.

Propositionsordning
Ordförande ställer Tycko Lehtos förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Tycko
Lehtos förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 305 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:528 - 735
§ 180
Interpellation av Bror Wennström (skp) om trygghetsboende
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.
Socialnämndens ordförande Rita Poromaa (s) har utarbetat ett skriftligt
svar. Det skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter
och ersättare, därefter beslutar kommunfullmäktige
att anse interpellationen besvarad.
Bakgrund
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Bror Wennström (skp).
Interpellationen är ställd till Socialnämndens ordförande Rita Poromaa (s).
Beslutsunderlag
1. Interpellation av Bror Wennström (skp).
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar att interpellationen inte får ställas då interpellanten inte är närvarande.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot att interpellationen inte får ställas. Efter
gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har beslutat att interpellationen får ställas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 306 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:529 - 024
§ 181
Interpellation av Bror Wennström (skp) om BUoK-ordförandernas arvoden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s) har utarbetat ett skriftligt
svar. Det skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter
och ersättare, därefter beslutar kommunfullmäktige
att anse interpellationen besvarad.
Bakgrund
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Bror Wennström (skp).
Interpellationen är ställd till Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s).
Beslutsunderlag
1. Interpellation av Bror Wennström (skp).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 307 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:533 - 829
§ 182
Interpellation av Bror Wennström (skp) - Konsekvensbeskrivning gällande
ekonomisk drift och underhåll på Dundrets skidstadion
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s) har utarbetat ett skriftligt
svar. Det skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter
och ersättare, därefter beslutar kommunfullmäktige
att anse interpellationen besvarad.
Bakgrund
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Bror Wennström (skp).
Interpellationen är ställd till Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s).
Beslutsunderlag
1. Interpellation av Bror Wennström (skp).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 308 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:532 - 219
§ 183
Interpellation av Bror Wennström (skp) - Vem ska vara fastighetsförvaltare vid
nybyggnation samt bebygga Laestadiusparken med hyresrätter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s) har utarbetat ett skriftligt
svar. Det skriftliga interpellationssvaret har tillställts kommunfullmäktiges ledamöter
och ersättare, därefter beslutar kommunfullmäktige
att anse interpellationen besvarad.
Bakgrund
Interpellation har inlämnats av kommunfullmäktiges ledamot Bror Wennström (skp).
Interpellationen är ställd till Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nyström (s).
Beslutsunderlag
1. Interpellation av Bror Wennström (skp).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 309 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:496 - 104
§ 184
Begäran om entledigande av uppdraget som nämndeman vid Gällivare Tingsrätt –
Lennart Ågren (v)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Lennart Ågren (v) från sitt uppdrag som nämndeman vid Gällivare Tingsrätt.
Bakgrund
Lennart Ågren (v) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag som
nämndeman vid Gällivare Tingsrätt. Ärendet tas upp till behandling.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Lennart Ågren.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 310 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:497 - 104
§ 185
Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i särskild beredning för
revisorernas budget - Lennart Ågren
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Lennart Ågren (v) från sitt uppdrag som ledamot i särskild beredning för
revisorernas budget.
Bakgrund
Lennart Ågren (v) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag som
ledamot i särskild beredning för revisorernas budget. Ärendet tas upp till behandling.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Lennart Ågren.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 311 (311)
2009-10-05
2009-10-06
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunfullmäktige
KS/2009:158 - 101
§ 186
Motioner 2009
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna redovisade motioner till kommunfullmäktiges presidium för beredning.
Bakgrund
Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde presenterades följande motioner:
Motion av Sven-Erik Nilsson (v) och Tycko Lehto (v) ang gångstig till treenighetens
kyrkogård. (Dns 2009:558/312)
Motion av Jeanette Wäppling (v) och Birgitta Larsson ang dansens hus (Dnr
2009:559/828)
Motion av Fredric Olofsson (skp) och Bror Wennström (skp) ang totalöversyn över det
demokratiska inflytandet samt beslutsgången i kommunen (Dnr 2009:560/002)
Motion av Lars Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Eva Alriksson (m), Monica Nordvall Hedström (m), Anna-Karin Ahlberg (m), Sune Lantto (m) och Yvonne BergmarkBröske (fp) ang införande av valfrihetssystem i Gällivare Kommun (Dnr 2009:561/730)
Motion av Lars Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Eva Alriksson (m), Monica Nordvall Hedström (m), Anna-Karin Ahlberg (m), Sune Lantto (m) och Yvonne BergmarkBröske (fp) ang utmaningsrätt (Dnr 2009:562/059)
Motion av Lars Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Eva Alriksson (m), Monica Nordvall Hedström (m), Anna-Karin Ahlberg (m), Sune Lantto (m) och Yvonne BergmarkBröske (fp) ang familjecentra (Dnr 2009:563/759)
Motion av Lars Alriksson (m), Fredrik Nilsson (m), Eva Alriksson (m), Monica Nordvall Hedström (m), Anna-Karin Ahlberg (m), Sune Lantto (m) och Yvonne BergmarkBröske (fp) ang villatomter vid området Stålvallen i Gällivare (Dnr 2009:564/260)
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Norrbottens
Bilaga till kf:s protokoll 09-10-05--06

Sjukvårdsparti
Gällivare

KOMgäN

2009
-10-15

RESERVATION

Resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2010-2012
Norrbottens Sjukvårdsparti reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut, avseende resultat-,
finansierings- och balansbudget/planer 2010-2012, till förmån för eget lagt förslag.
Norrbottens Sjukvårdsparti avstår från att delta i besluten avseende avlastningsavgift inom
socialnämnden, avgift för förbrukningsartiklar inom äldreomsorgens gruppboende, kostavgifter,
taxa för trygghetslarm inom socialtjänsten och vårdavgift/omsorgsavgift. Orsaken till att
sjukvårdspartiet inte deltar i nämnda beslut är att socialdemokraterna plötsligt begär ajournering
utan att i förväg tala om vad ajourneringen gäller. Övriga partigrupper ges därför inte möjligheter
till överläggningar utifrån de yrkanden som socialdemokraterna avser att lägga. Efter ajourneringen
yrkar majoritetspartierna, socialdemokraterna och vänsterpartiet, att kommunfullmäktiges beslut av
den 29 september 2008 ska gälla. Detta innebär att de "kör över" både kommunstyrelsens och
socialnämndens beslutsförslag till kommunfullmäktige som innebär höjning av aviserade taxor och
avgifter.
Norrbottens Sjukvårdsparti yrkar på att de ovannämnda taxorna ska återremitteras på grund av
dålig beredning och bristfälligt beslutsunderlag. När återremissyrkandet inte vinner bifall så avstår
Norrbottens Sjukvårdsparti från att delta i besluten.
Gällivare den 14 oktober 2009.
Ay-'ce
Margaret Henricsson
Gruppledare för Norrbottens Sjukvårdsparti

