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KS/2009:65 -101
§1
Kommunstyrelsens delgivningar/anmälningar/kurser - 2009
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att med beaktande lägga informationen till handlingarna.
Delgivningar
Se bilaga 1, redovisas i mapp (flik 1) vid dagens sammanträde.
Anmälningar
Se bilaga 2, redovisas i mapp (flik 1) vid dagens sammanträde.
Kurser och konferenser
1. Utbildningsdag om alkohollagen
Datum: 2009-03-03
Plats: Gällivare
Avgift: Kostnadsfri
2. Kommunal samverkan – en dag om möjligheter
Datum: 2009-03-25
Plats: Stockholm
Avgift: 2375 kr exkl. moms.
3. Diskrimineringslagarna och kommunerna
Datum: 2009-03-05
Plats: Luleå
Avgift: 1800 kr exkl. moms.
4. Kommunallagen – har ändrats igen!
Datum: 2009-03-25
Plats: Luleå
Avgift: 1400 kr exkl. moms.
5. Vattenrådsdagar 2009
Datum: 2009-03-18—19
Plats: Arvidsjaur
Avgift: Kostnadsfri.
|
|

|
|
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KS/2009:64 -101
§2
Information angående Malmberget
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att med beaktande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp information angående Malmberget.
Tommy Nyström (s) informerar bl.a. om kommande informationsmöten för allmänheten
angående Malmberget samt möten för Malmfältsgruppen.

|
|
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|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 6 (38)

2009-02-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:63 -104
§3
Information från de kommunala råden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att med beaktande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp information från de av kommunstyrelsens ledamöter som finns som representanter i något av de
kommunala råd som finns i Gällivare.
Wania Lindberg berättar om kommunala handikapprådet, de har haft information från
Ann-Helén Köhler angående styrkort. Michael Gustafsson, flygplatschef, har informerat
angående handikappanpassning vid flyget.
Birgitta Larsson informerar att Landsbygdsrådet som sammanträder 25/2 samt om hälsorådet. Utbildning angående folkhälsa kommer att hållas i Kiruna 9-10 mars.
Jeanette Wäppling informerar om Ungdsomsrådet. Ungdomsrådet har fått igång en ny
hemsida och kommer att ha ”Nattcafé” på Jeanettes café i Malmberget. Ungdomsrådet
har varit på föreläsning om data/Internet som var väldigt bra och planerar fler föreläsningstillfällen för att fler ska kunna ta del av föreläsningen.
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KS/2009:87 -042
§4
Kommunstyrelsens budgetuppföljning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att med beaktande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef Göran Sandström om resultat-, finansierings- samt balansbudget/prognos 2008-2011.
Beslutsunderlag
1. Resultat-, finansierings- samt balansbudget/prognos 2008-2011, 2009-02-16.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 8 (38)
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Kommunstyrelsen
KS/2008:736 -012
§5
Årsplanering för kommunstyrelsen 2009
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta årsplanering för år 2009 för kommunstyrelsens sammanträden,
att beslutet delges revisorerna samt kommunfullmäktige.
Bakgrund
Förslag till årsplanering för kommunstyrelsens sammanträden 2009 har upprättats. Årsplaneringen syftar till att följa kommunstyrelsens reglemente där kommunstyrelsens
uppdrag och ansvar finns fastställt.
Årsplan för kommunstyrelsen år 2009
16 februari
Laponiaprojektet – Bernt W
Utvecklingsenheten verksamhetsuppföljning*
Diskussion – Landsbygdsutveckling

|
|

9 mars

Personalenheten verksamhetsuppföljning*
Ekonomienheten verksamhetsuppföljning*
Diskussion - personalpolitiken

10 mars

Bokslut 2008**
Nämnderna – verksamhetsuppföljning
TOP bostäder AB verksamhetsuppföljning*
Diskussion – mark och bostadspolitik, mark och vatten.

20 april

Diskussion – infrastruktur och kommunikationer

25 maj

Matlaget AB verksamhetsuppföljning*
Gve Värmeverk AB verksamhetsuppföljning*
Diskussion – energiplanering/energihushållning

11 juni

Nämnderna – verksamhetsuppföljning
Budgetberedning/ekonomi

12 juni

Budgetberedning/ekonomi

24 augusti

Företagsbesök (halv dag)

3 september

Budget 2010

|
|

|
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21 september

Nämnderna – verksamhetsuppföljning
Miljö- och bygg verksamhetsuppföljning*
Nämnd- och utvecklingsenheten verksamhetsuppföljning*

12 oktober

Ägarsamråd samtliga (3 bolag)

16 november

Diskussion – reglemente, delegationsordning, kommunala regelbeståndet

14 december

Nämnderna – verksamhetsuppföljning
Jullunch
Överläggningar med revisorerna
Diskussion – kommunstyrelseplanering för 2010

*Verksamhetsuppföljning ca 30 min avsatt

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser att ta ställning till i ärendet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Årsplanen möjliggör diskussioner ur strategisk synpunkt för Gällivare kommun vilket
borde ha en positiv konsekvens för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta årsplanering för år 2009 för kommunstyrelsens sammanträden,
att beslutet delges revisorerna samt kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
1. Årsplanering för kommunstyrelsen 2009.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 7, 2009-01-19.

|
|

|
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2009-02-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:657 -773
§6
Ansökan om medel till hälsorådet för folkhälsopolitiskt program
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa 175 000 kr till verksamhet 845 med ansvar 15301,
att anslaget finansieras genom omdisponering ur anslaget inom verksamhet 941 ”Utvecklingsmedel” med ansvar 80.
Bakgrund
I samband med kommunstyrelsens styrkortsarbete framkom behov av medel till det
folkhälsopolitiska programmet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-01-19 § 8 att lämna ärendet öppet till
kommunstyrelsens sammanträde 2009-02-16.
Ekonomiska konsekvenser
Medel för detta finns inte inom kommunstyrelsens budgetram, varför medel äskas från
2009-års utvecklingsmedel. För närvarande återstår 2 211 000 kr av anslaget för utvecklingsmedel innan eventuella bifallsbeslut.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser/påverkan för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
att anvisa 175 000 kr till verksamhet 845 med ansvar 15301,
att anslaget finansieras genom omdisponering ur anslaget inom verksamhet 941 ”Utvecklingsmedel” med ansvar 80.
Beslutsunderlag
1. Ekonomienhetens skrivelse.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 8, 2009-01-19.
3. Hälsorådets budgetäskande 2009.

|
|
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2009-02-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:649 -049
§7
Utredning avseende rabatter för låginkomsttagare vad gäller kommunala avgifter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att en utredning inte genomförs med hänvisning till likställighetsprincipen (kommunallagen) samt till att vissa avgifter redan är inkomstdifferentierade där lagstöd finns.
Bakgrund
Kommunala pensionärsrådet har inkommit med förslag till kommunstyrelsen att en utredning ska genomföras avseende rabatter för låginkomsttagare vad gäller kommunala
avgifter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslår kommunstyrelsen besluta
att en utredning inte genomförs med hänvisning till likställighetsprincipen (kommunallagen) samt till att vissa avgifter redan är inkomstdifferentierade där lagstöd finns.
Beslutsunderag
1. Kommunala pensionärsrådets protokoll § 45, 2008-11-07.
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-01-13.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 4, 2009-01-19.
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2009-02-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:724 -100
§8
Bokning av tjänsteresor för anställda och politiker, koncernen Gällivare kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bokningsuppdraget avseende anställdas och politikers resor i tjänsten utförs av personal vid Lapland Airport,
att uppdraget också gäller anställda och styrelsemedlemmar i kommunens bolag,
att samtliga enheter i koncernen Gällivare kommun informeras om rutinerna vid bokning av tjänsteresor.
Bakgrund
Fråga om möjligheten att boka resor i tjänsten via personalen på Lapland Airport har
aktualiserats. Tidigare fanns den servicen på flygplatsen och de flesta har upplevelsen
av att det var både enkelt och lättarbetat. Det avtal som Gällivare kommun har med Gateway to Lapland AB har varit i drift, perioden 2006-09-01 — 2008-12-31 och har därefter förlängts att gälla ytterligare ett år och upphör därmed 2008-12-31.
Diskussioner har förts med personalen vid flygplatsen om möjligheten att utöka deras
arbetsuppgifter med bokningsservice avseende bokning av tjänsteresor för anställda och
politiker i Gällivare kommun. I uppdraget ingår att tillhandahålla bokningstjänster avseende tåg- och flygresor, taxi-, buss- och hotellbokningar för Gällivare kommuns anställda och politiker i sin tjänsteutövning. Uppdraget bör inkludera personal och styrelse vid
de kommunala bolagen.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför en minskning av koncernen Gällivare kommuns kostnader. Nuvarande
avtal har byggt på ersättning per bokad biljett med rabattering om bokningen utförts via
Internet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget medför inga direkta konsekvenser för barn och unga.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

|
|

|
|
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att bokningsuppdraget avseende anställdas och politikers resor i tjänsten fr.o.m. 1 januari 2009 utförs av personal vid Lapland Airport,
att uppdraget också gäller anställda och styrelsemedlemmar i kommunens bolag,
att service- och teknikförvaltningen förbereder omläggningen under december månad,
att samtliga enheter i koncernen Gällivare kommun informeras om rutinerna vid bokning av tjänsteresor.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll § 193, 2008-12-09.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 11, 2009-01-19.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar
att bokningsuppdraget avseende anställdas och politikers resor i tjänsten utförs av personal vid Lapland Airport,
att uppdraget också gäller anställda och styrelsemedlemmar i kommunens bolag,
att samtliga enheter i koncernen Gällivare kommun informeras om rutinerna vid bokning av tjänsteresor.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag.

|
|
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2009-02-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2007:599 -253
§9
Övertagande av rastplatsen Skrövbron
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlåta anläggningar belägna på rastplatsen vid Skrövbron (anläggningarna består
av eldhus, två (2) eldplatser, soprum, sittgrupp, lekredskap, TC, infotavla, soptunna,
parkering samt två (2) vindskydd utan tak),
att Gällivare landsbygd ekonomiska förening (GLEF) står för samtliga drift- och underhållskostnader.
Bakgrund
Gällivare landsbygd ekonomiska förening (GLEF) anhåller i rubricerat ärende om att
kommunen överlåter rastplatsen Skrövbron till föreningen med förbehållen att kommunen fortsättningsvis ansvarar för sop- och slamtömningen.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredningen av ärendet funnit det angeläget
och ekonomiskt fördelaktigt att tillmötesgå föreningens önskemål. Frågan om ett eventuellt nyttjanderättsavtal parterna emellan har diskuterats, men föreningen anser att ett
sådant avtal innebär begränsningar i deras möjligheter att investera i anläggningen och
på så sätt utveckla rastplatsen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser beroende på att förslag till beslut ryms inom befintlig
driftsbudget. Kommunen sparar snarare någon tusenlapp per år.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser kan konstateras.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att upprätta nyttjanderättsaval, för en 10-års period för rastplats Skrövbron, med Gällivare landsbygd ekonomiska förening (GLEF).
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll § 164, 2008-11-11.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 12, 2009-01-19.
|
|
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Yrkande
Tommy Nyström yrkar
att överlåta anläggningar belägna på rastplatsen vid Skrövbron (anläggningarna består
av eldhus, två (2) eldplatser, soprum, sittgrupp, lekredskap, TC, infotavla, soptunna,
parkering samt två (2) vindskydd utan tak),
att Gällivare landsbygd ekonomiska förening (GLEF) står för samtliga drift- och underhållskostnader.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag.
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Kommunstyrelsen
KS/2008:236 -805
§ 10
Ansökan om bidrag för verksamhetsåret 2008 från föreningen Vänner utan gränser
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå begäran samt uppmana service- och tekniknämnden att pröva begäran inom
egen ram.
Bakgrund
Vänner utan gränser anhåller i rubricerat ärende om verksamhetsbidrag för det internationella caféet man bedriver i Gällivare. Det sökta bidraget är 25 000 kronor men summan kan ändras eller fördelas mellan flera år. Nätverket riskerar att tvingas lägga ner sin
verksamhet om inte ett verksamhetsbidrag beviljas som också stödjer värdet av deras
humanitära insatser och arbete.
Service- och teknikförvaltningen har vid beredning av ärendet träffat representant för
nätverket för att få information om verksamheten och den mera formella strukturen på
nätverket. Enligt de normer som finns för de bidrag förvaltningen har att hantera till
föreningsliv eller försörjningsstöd, är det svårt att tillmötesgå föreningens ekonomiska
önskemål trots den efterfrågade och omtyckta verksamhet nätverket gör. Normerna
medger inte att bidrag beviljas, både med hänsyn till den formella strukturen på ansvarigt nätverk men också utifrån verksamheten.
Kommunstyrelsen eller socialnämnden är sannolikt den nämnd som i mera formell mening kan medge bidrag till verksamheter liknande denna. Vid starten av verksamheten
beviljades nätverket ett bidrag från kommunstyrelsen. Det känns därför riktigt att i nuläget överlämna ansökan till kommunstyrelsen för deras prövning.
Ekonomiska konsekvenser
Ansökt belopp är 25 000 kr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
En populär samlingsplats för hela familjer inkluderat barn riskerar att upphöra.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå begäran samt uppmana service- och tekniknämnden att pröva begäran inom
egen ram.
|
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Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Föreningen Vänner utan gränser, 2008-08-20.
2. Skrivelse från service- och teknikförvaltningen, 2008-10-21.
3. Service- och tekniknämndens protokoll § 163, 2008-11-11.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 13, 2009-01-19.
5. Skrivelse från Föreningen Vänner utan gränser, 2009-02-02.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

Sidan 17 (38)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 18 (38)

2009-02-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:655 -805
§ 11
Ansökan om verksamhetsbidrag från Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2009
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Gällivare kommun lämnar 6 500 kronor i bidrag för år 2008 till Folkrörelsernas arkiv
i Norrbotten, samt att medel anvisas från verksamhet 312 ”Till kommunstyrelsens förfogande”.
Bakgrund
Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten förvarar arkivhandlingar för folkrörelser och föreningar i Norrbotten. De förvarar handlingar för ca 230 föreningar från Gällivare. De
ansöker om verksamhetsbidrag motsvarande ungefär en krona per invånare, vilket för
Gällivare kommuns del motsvarar ca 18 900 kronor. Gällivare kommun har lämnat bidrag till Folkrörelsernas arkiv sedan år 1999, då uppgick bidragssumman till 13 000
kronor. Från år 2000 har kommunen lämnat bidrag med 6 500 kronor/år.
Verksamhetsberättelse för 2007 har inkommit.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att Gällivare kommun lämnar 6 500 kronor i bidrag för år 2008 till Folkrörelsernas arkiv
i Norrbotten, samt att medel anvisas från verksamhet 312 ”Till kommunstyrelsens förfogande”.
Beslutsunderlag
1. Folkrörelsernas arkiv i Norrbottens ansökan.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 14, 2009-01-19.
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2009-02-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:618 -252
§ 12
Erbjudande om köp av Banverkets kontor i Gällivare, Järnvägen 100:1
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta erbjudandet om köp av Banverkets kontor inklusive avstyckad tomt ur fastigheten Järnvägen 100:1 i Gällivare för en köpeskilling om 2 000 000 kr,
att till finansiering av köpet omdisponera 977 000 kr från verksamhet 941 ”Utvecklingsmedel” och 1 023 000 kr från verksamhet 948 ”ks reserv för omställningskostnader”, i 2008 års budget, till projektkonto 20004 ansvar 80 , 230 000 kr för mark samt
projektkonto 21501 ansvar 80, 1 770 000 kr för byggnad,
att uppdra till firmatecknare att upprätta samt underteckna erforderligt avtal.
Bakgrund
Staten genom Banverket avser sälja kontoret i Gällivare belägen på fastigheten Järnvägen 100:1. Med hänvisning till förordning (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta
egendom har Banverket i skrivelse 2008-06-18 önskat besked huruvida kommunen har
intresse av att förvärva egendomen.
Kommunen har i skrivelse 2008-07-01 meddelat att Gällivare kommun har intresse av
att förvärva egendomen dock lämnas definitivt besked när kommunen erhållit besked
om köpeskillingen storlek.
Banverket har därefter i skrivelse 2008-10-21 erbjudit kommunen att förvärva fastigheten till ett marknadsvärde av 2,0 miljoner kronor. Marknadsvärdet är bestämt utifrån en
värdering utförd av NAI Svefa. Byggnaden har en areal av 440 kvm och en tomt om ca
3.400 kvm avses avstyckas.
Fastigheten är i gällande FÖP betecknad som område C = Centrum. F.n. pågår ett arbete
med att ta fram ett program för ett område efter Norska vägen. Syftet med programmet
är att pröva förutsättningarna för områdets utveckling till ett evenemangs/arenacentrum. Ovanstående fastighet ingår i området.
Ekonomiska konsekvenser
Av anslaget inom verksamhet 941 ”Utvecklingsmedel ” återstår, efter tidigare beslut
och förslag till beslut, f n 1 052 000 kr.
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2009-02-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
Av anslaget inom verksamhet 948 ”Ks reserv för omställningskostnader återstår, efter
tidigare beslut och förslag till beslut, f n 1 873 000 kr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta erbjudandet om köp av Banverkets kontor inklusive avstyckad tomt om ca 3 400
m2 ur fastigheten Järnvägen 100:1 i Gällivare för en köpeskilling om 2 000 000 kr,
att till finansiering av köpet omdisponera 977 000 kr från verksamhet 941 ”Utvecklingsmedel” och 1 023 000 kr från verksamhet 948 ”ks reserv för omställningskostnader”, i 2008 års budget, till projektkonto 20113 ansvar 80 , 230 000 kr för mark samt
projektkonto 21501 ansvar 80, 1 770 000 kr för byggnad.
Beslutsunderlag
1. Banverkets skrivelse samt värdeutlåtande.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 299, 2008-11-24.
3. Service- och teknikförvaltningens skrivelse, 2008-12-03.
4. Kommunstyrelsens protokoll § 305, 2008-12-08.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut samt att uppdra till firmatecknare att upprätta samt underteckna erforderligt avtal.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag.
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2009-02-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:516 -107
§ 13
Rapport enligt bolagsordningen 2008, Gällivare Värmeverk AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
Bakgrund
Gällivare Värmeverk AB har inkommit med rapport enligt bolagsordningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Rapport för Gällivare Värmeverk AB, kvartal 3, 2008.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 16, 2009-01-19.
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2009-02-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:679 -619
§ 14
Avtal om Naturbruks- och omvårdnadsprogrammet mellan kommun och landsting
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreslaget avtal med Norrbottens läns landsting om gymnasieskolans naturbruksprogram.
Bakgrund
Beslut ska fattas av Gällivare kommun i frågan om ett nytt samverkansavtal mellan
Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om gymnasieskolans naturbruksprogram. Ärendet har skickats av Kommunförbundet Norrbotten.
Gällande samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbotten angående gymnasieskolans naturbruksprogram upphör att gälla 2008-12-31. Ett
nytt samverkansavtal har tagits fram som kommer att börja gälla från och med 1 januari
2009. I det nya ramavtalet har en ändring gjorts i §2 vilket innebär att kommunerna numera har rätt att starta kurser inom naturbruksprogram, vilket tidigare inte var tillåtet.
Styrelsen för Kommunförbundet Norrbotten rekommenderar medlemskommunerna att
anta förslaget av det nya avtalet. Det nya samverkansavtalet som tagits fram har samma
ramavtal om skatteväxling som tidigare samt ansvarsområden för landstinget respektive
kommunerna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-01-19 § 17 att lämna ärendet öppet till
kommunstyrelsens sammanträde 2009-02-16.
Ekonomiska konsekvenser
Landstingsstyrelsen har beslutat att elevpriset för naturbruksprogrammet ska följa den
rekommendation som Skolverket utfärdar för friskolor inom gymnasiets naturbruksprogram. För 2008 är denna rekommendation 157 600 kronor per elev och år. De ekonomiska kostnaderna påverkas givetvis även av antal elever som väljer att studera vid dessa naturbruksprogram. Antal elever från Gällivare kommun som för läsår 08/09 studerar
vid Kalix naturbruksgymnasium är 2 stycken och vid Grans naturbruksskola 20 stycken.
Ansökan till höstterminen sker 1 februari 2009.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
att anta föreslaget avtal med Norrbottens läns landsting om gymnasieskolans naturbruksprogram.
Beslutsunderlag
1. Ramavtal enligt lag om skatteväxling gällande Naturbruks- och omvårdnadsprogrammet.
2. Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens
län om genomförande av gymnasieskolans naturbruksprogram.
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-12-12.
4. Barn-, utbildning- och kulturnämndens skrivelse, 2009-02-06.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:8 -100
§ 15
Landsbygdspolitiskt handlingsprogram för Gällivare kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera det landsbygdspolitiska handlingsprogrammet för Gällivare kommun till
socialnämnden, service- och tekniknämnden, kommunstyrelsen, barn-, utbildning- och
kulturnämnden samt miljö- och byggnämnden.
Bakgrund
Landsbygdsrådet har utarbetat förslag på landsbygdspolitiskt handlingsprogram för Gällivare kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att remittera det landsbygdspolitiska handlingsprogrammet för Gällivare kommun till
socialnämnden, service- och tekniknämnden, kommunstyrelsen, barn-, utbildning- och
kulturnämnden samt miljö- och byggnämnden.
Beslutsunderlag
1. Landsbygdspolitiskt handlingsprogram.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 18, 2009-01-19.
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2009-02-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:314 -252
§ 16
Markanvisningsavtal för del av Gällivare 12:74, Repisvaara
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan Aarre Mattila Äventyrsresor AB och Gällivare kommun berörande område A del av Gällivare 12:74, Repisvaara.
Bakgrund
Aarre Mattila Äventyrsresor AB har anhållit om att få köpa markområden benämnda A,
B, C, D, E och F belägna på Repisvaara. Syftet med förvärvet är att bygga upp en fritidsanläggning med stugor och servicebyggnad.
Förslag till markanvisningsavtal har upprättats med Aarre Mattila Äventyrsresor AB för
del av Gällivare 12:74, område A. Området omfattas av områdesbestämmelser samt
program för Dundret och är i gällande fördjupad översiktsplan avsett för turism m m.
För att exploatering skall kunna genomföras krävs att en detaljplan upprättas för området. Enligt förslag till markanvisningsavtal skall kommunen överlåta område A till Aarre Mattila Äventyrsresor AB efter det att detaljplan upprättats och antagits av kommunstyrelsen. Priset för område A skall bestämmas till 430 000 kronor. Kostnaderna för
planarbetet bekostas av exploatören. Byggnationen skall påbörjas senast ett år efter det
att detaljplanen för området vunnit laga kraft. Första etappen skall vara färdigställd och
besiktad senast tre år efter det att byggnationen påbörjats.
En utvärdering skall genomföras när 75 % av byggrätten utnyttjats. Är resultatet av utvärderingen positivt är Kommunen positiv till en fortsättning på exploateringen. Exploatören erhåller option på område B enligt bifogad karta. Optionen innebär att exploatören har ensamrätt att förhandla med kommunen om köp och exploatering av område
B. Optionen förfaller fem år efter det att byggnationerna påbörjats av område A om inte
område A färdigställts och slutbesiktigats.
Uppfyller inte exploatören sina åtagande skall exploatören betala ett vite till kommunen
på 430 000 kronor. Exploatören skall ställa en bankgaranti motsvarande vitet i detta
avtal.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunen får intäkter på 430 000 kronor för marken.
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Kommunstyrelsen
Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser/påverkan barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan Aarre Mattila Äventyrsresor AB och Gällivare kommun berörande område A del av Gällivare 12:74, Repisvaara.
Beslutsunderlag
1. Förslag till markanvisningsavtal.
2. Kommunledningskontorets skrivelse, 2009-01-15.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 25, 2009-01-19.
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KS/2008:669 -001
§ 17
Organisation för arrangemang World Cup
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att med beaktande lägga informationen till handlingarna,
att ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen innan slutet av första halvåret 2009.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2008-11-24 § 310 att uppdra till kommunledningskontoret
att ta fram organisationsförslag för kommande World Cup arrangemang samt att utvärdering av World Cup 2008 presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 februari 2009.
Lennart Johansson, kommunchef, redovisar för ärendet vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 310, 2008-11-24.
Yrkande
Tommy Nyström (s) yrkar
att med beaktande lägga informationen till handlingarna,
att ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen innan slutet av första halvåret 2009.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nyströms förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag.
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Kommunstyrelsen
KS/2008:636 -191
§ 18
Motion av Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp) beträffande
överförmyndarskapet i Gällivare
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen avslås med hänvisning till gällande lagstiftning.
Bakgrund
Bror Wennström och Fredric Olofsson, Sveriges Kommunistiska Parti, förslår i en motion den 3 november 2008 att överförmyndaren i Gällivare kommun alltid skall tillsättas
med en folkvald representant.
I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.
Kommunfullmäktige väljer vilken organisation som är mest lämplig för den egna kommunen och i Gällivare kommun finns en överförmyndare. Överförmyndarfunktionen är
obligatorisk och de uppgifter som överförmyndaren har kan inte läggas under en annan
nämnd.
Överförmyndaren och ersättare till överförmyndaren skall väljas av kommunfullmäktige
för en period av fyra år, räknat från den 1 januari året efter det att val i hela riket av
kommunfullmäktige ägt rum.
Avgår överförmyndaren eller ersättaren för överförmyndaren under denna tid skall fyllnadsval hållas för den återstående tiden. Den som väljs till överförmyndaren skall ha
rösträtt vid val av kommunfullmäktige och vara folkbokförd i kommunen och får inte
vara i konkurs eller ha förvaltare. Lagfaren tjänsteman vid tingsrätt får inte vara överförmyndare eller ersättare för överförmyndaren, om inte regeringen meddelat särskilt
tillstånd för detta.
Länsstyrelsen utövar tillsyn över överförmyndarens verksamhet. Eftersom överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet granskas även överförmyndarens verksamhet
av kommunfullmäktiges revisorer.
Val av överförmyndare och ersättare till överförmyndaren sker av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har möjlighet att välja den person som är valbar enligt gällande
lagstiftning.
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Ekonomiska konsekvenser
Det bedöms inte föreligga några ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det bedöms inte föreligga några konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen avslås med hänvisning till gällande lagstiftning.
Beslutsunderlag
1. Motion av Bror Wennström (skp) och Fredric Olofsson (skp).
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 22, 2009-01-19.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2008:181 -739
§ 19
Motion av Rita Poromaa (s) angående socialt företagande
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att service- och tekniknämndens yttrande får utgöra svar på motionen,
att motionen därmed är besvarad.
Bakgrund
Den 12 mars 2008 inkom Rita Poromaa (s) med en motion angående socialt företagande. Kommunfullmäktige i Gällivare kommun beslutade den 26 maj att överlämna den
till presidiet för beredning. Motionären yrkar:
att Gällivare kommun aktivt stödjer start av sociala företag för att tillskapa meningsfullt arbete för funktionshindrade och andra grupper som har svårt att komma in på den
ordinarie arbetsmarknaden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-01-19 § 23 att ärendet lämnas öppet till
kommunstyrelsens sammanträde 2009-02-16.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen avseende en förstudie
Ekonomiska konsekvenser uppstår i samband med behovet av förstudiemedel. Kostnadsbudgeten för förstudien är i skrivande stund beräknad till 129 000 kr. Kommunens
andel av finansieringsbudgeten är beräknad till 32 250 kr. Service- och teknikförvaltningen är projektägare.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen av ett eventuellt framtida utvecklingsprojekt
I det fall förstudien resulterar i ett framtida projekt beräknas kostnaden enligt följande.
Ett medelstort socialfondsprojekt bör hamna på en total projektkostnad av ca 1-1,2 Mkr
per år, detta beräknat på tio direktfinansierade projektdeltagare, en projektledare, och en
handledare. Finansieringsbudgeten kommer troligtvis att delas av flera parter, t ex Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, ESF-rådet och kommunen. Erfarenhet säger att
vägen till ett livskraftigt socialt företag ofta är längre än vad man tror. Det kan krävas en
längre projekttid än ett år.
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GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
Ekonomiska konsekvenser om verksamheter i kommunal regi sköts av ett socialt
företag
De ekonomiska konsekvenserna av att verksamheter vilka idag sköts av kommunen i
framtiden upphandlas hos ett socialt företag är för tidigt att säga. Frågan bör dock ingå i
den föreslagna förstudien.
Konsekvenser för barn och ungdomar
En aktiv satsning på socialt företagande bedöms kunna gynna även kommunens barn
och unga. Ungdomsrådet har inte ingått i remissomgången.
Förslag till beslut
Remissvaren visar att det redan pågår ett arbete inom förvaltningarna avseende socialt
företagande. Att i detta motionssvar ta ytterligare beslut riskerar därför att starta parallella spår. Mot bakgrund av detta föreslås:
att service- och tekniknämndens yttrande får utgöra svar på motionen,
att motionen därmed är besvarad.
Beslutsunderlag
1. Motion från Rita Poromaa (s).
2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 26 maj 2008.
3. Yttrande från service- och tekniknämnden av den 27 augusti 2008.
4. Yttrande från utvecklingsenheten av den 16 september 2008.
5. Yttrande från handikapprådet av den 22 september 2008.
6. Yttrande från socialnämnden av den 16 oktober 2008.
7. Utredning/sammanfattning av yttranden.
8. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 23, 2009-01-19.
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KS/2008:378 -001
§ 20
Motion av Bror Wennström (skp) ang kommunstyrelsens näringspolitiska utskott
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att konstatera att kommunfullmäktige har delegerat beslutanderätt till kommunstyrelsen
avseende kommunstyrelsens utskott samt att kommunstyrelsen får delegera beslutanderätt till sina utskott och ge dem uppgift att bereda ärenden,
att avslå motionen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2008-09-29 § 163 upptagit motion av Bror
Wennström (skp) till behandling. Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att
kommunstyrelsens näringslivsutskott snarast avvecklas och att frågor som handläggs av
näringslivsutskottet skall återgå till att handläggas av kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.
Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, ett näringslivsutskott och ett personalutskott.
Kommunfullmäktige har genom kommunstyrelsens reglemente delegerat beslutanderätt
i fråga om utskott till kommunstyrelsen och har i och med detta inte rätt att besluta i
fråga om kommunstyrelsens utskott.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser att ta hänsyn till i ärendet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar att ta hänsyn till i ärendet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att konstatera att kommunfullmäktige har delegerat beslutanderätt till kommunstyrelsen
avseende kommunstyrelsens utskott samt att kommunstyrelsen får delegera beslutanderätt till sina utskott och ge dem uppgift att bereda ärenden,
att avslå motionen.
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Beslutsunderlag
1. Motion av Bror Wennström (skp).
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 163, 2008-09-29.
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-12-18.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 24, 2009-01-19.
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Kommunstyrelsen
KS/2009:88 -101
§ 21
Information - Laponiaprocessen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att med beaktande tacka för lämnad information.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde informerar Bernt Wennström, utvecklingsenheten, om arbetet
med Laponiaprocessen – Världsarvet Laponia.
Beslutsunderlag
1. Världsarvet Laponia.
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Kommunstyrelsen
KS/2009:89 -101
§ 22
Verksamhetsuppföljning - Utvecklingsenheten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för lämnad information.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde lämnar Ulf Hansson, näringslivschef, verksamhetsuppföljning
för utvecklingsenheten. Ulf redovisar också kort för bl.a. samverkan med näringslivsorganisationerna, etableringar industri och handel, mark och infrastruktur för industri,
handel och turism, profilering av Gällivare och Citymove interdesign – Kunskapscenter.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 36 (38)

2009-02-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:90 -101
§ 23
Diskussion - Landsbygdsutveckling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att med beaktande lägga diskussionspunkten till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat om årsplanering för kommunstyrelsens sammanträden
2009. Årsplaneringen syftar till att följa kommunstyrelsens reglemente där kommunstyrelsens uppdrag och ansvar finns fastställt.
Vid dagens sammanträde upptas diskussion om Landsbygdsutveckling enligt upprättad
årsplanering. Moderator för diskussionen är Ulf Hansson, näringslivschef.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 37 (38)

2009-02-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:91 -101
§ 24
Direktiv inför ägarsamråd 2009
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att sammanställning av föreningar, representanter och ombud ska färdigställas och presenteras för kommunstyrelsen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen upptar diskussion om direktiv inför ägarsamråd 2009 i föreningar etc.
där Gällivare kommun är medlem etc.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 38 (38)

2009-02-16
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:90 -101
§ 25
Suorvadammen Gällivare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att med beaktande lägga diskussionspunkten till handlingarna.
Bakgrund
Vindpark Suorvadammen upptas till diskussion.
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