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KS/2009:65
§ 52
Kommunstyrelsens delgivningar/anmälningar/kurser - 2009
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendet med beaktande 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. Strategisk vårdbyggnadsplanering för framtidens äldreboende
Datum: 2009-05-12--13
Plats: Stockholm
Avgift: 5995 kr exkl. moms.
2. Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden (Prop. 2008/09:119)
Datum: se inbjudan
Plats: se inbjudan
Avgift: 2100 kr exkl. moms.
3. Kommunal juridik för tjänstemän och förtroendevalda
Datum: 2009-05-15
Plats: Stockholm
Avgift: 2375 kr exkl. moms.
4. Gränslös samverkan – Kommunala partnerskap i internationellt utvecklingssamarbete
Datum: 2009-05-18--19
Plats: Visby
Avgift: kostnadsfri.
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KS/2009:87
§ 53
Kommunstyrelsens budgetuppföljning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att med beaktande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Kommunchefen redovisade uppdraget som är lämnat till förvaltningscheferna. För år
2009 redovisade förvaltningscheferna sina verksamhetsplaneringar så att möjligheten att
lämna överskott i samband med att bokslutet säkerställs.
Göran Sandström redovisade de ekonomiska förutsättningar som föreligger. Redovisade
prognosen för kommunens resultat år 2009-2012. Redovisade även de sparåtgärder som
föreligger för 2009.
Beslutsunderlag
1. Sammanställning av sparåtgärder inom förvaltningarna för att nå resultat i balans
2009.
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KS/2009:64
§ 54
Information till kommunstyrelsen angående Malmberget - 2009
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen med beaktande till handlingarna.
Bakgrund
3 april 2009 hade kommunalrådet möte med Maud Olofsson, Näringsministern samt
LKAB på bolagshotellet i Malmberget. Tommy ställde frågan vem ska finansiera Gunillaskolans avveckling. Under maj månad kommer LKAB att göra husgrunder på Tallbacka. 2- 4 boenden vill flytta sina egna hus. LKAB kommer att göra 200 mätpunkter
på allmän mark i Malmberget. Före midsommar kommer LKAB ha nästa informationsmöte för kommuninnevånarna.
Avslutning av City Move har skett.
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KS/2009:63
§ 55
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden - 2009
Beslut
Kommunstyrelsen beslutade
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Birgitta Larsson informerade om sitt möte med ungdomsrådet den 15 april 2009. Det
var 10-12 ungdomar som deltog.
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KS/2009:194
§ 56
Undertecknande av handlingar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att i enlighet med kommunstyrelsens reglemente § 22 bemyndiga kommunstyrelsens
ordförande och vice ordförande tillsammans eller var för sig, tillsammans med Lennart
Johansson, Marianne Jonsson, Kjell Wallgren, Ingamaj Backman, Göran Sandström,
Jan Pohjanen, Maria Kvarnström, Anders Skoglund, Ulf Hansson och Ulla-Britt Larsson att två i förening - å kommunens vägnar - underteckna köpehandlingar, kontrakt,
avtalshandlingar, fullmakter, låne- och borgensförbindelser och andra utgående skrivelser,
att bemyndiga Cebira Husakovic, Elsy Nordvall, Ulla-Britt Bäckström-Larsson, Lil
Bergström, och Anita Sardén att underteckna skrivelser angående mervärdeskatteredovisning,
att bemyndiga Ulla-Britt Larsson och Ulla-Britt Bäckström-Larsson att underteckna
skrivelser angående deklarationer avseende löne- och fastighetsskatt,
att bemyndiga Ulla-Britt Bäckström-Larsson, Lil Bergström, Anita Sardén och Jan Pohjanen att underteckna skrivelser angående arbetsgivaravgifter och liknande handlingar,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, Lennart Johansson och
Ulla-Britt Larsson att underteckna arrendekontrakt, servitutsavtal, tillfälliga markupplåtelser och dylikt,
att bemyndiga Anita Martinsson och Marie Rydström att tillsammans med debiteringsansvariga underteckna ansökan om betalningsföreläggande och andra liknande handlingar,
att bemyndiga Göran Sandström, Elsy Nordvall, Marie Rydström, Cebira Husakovic,
Peter Ejerlund, Anna Pejok, Anita Martinsson, Anita Winsa, Britta Martinsson, BrittMarie Eriksson, Eva Engström, Margona Persson, Ulla Persson, Britt-Marie Kaati och
Birgitta Palo-Johansson att två i förening teckna kommunens bankgiro samt kommunens samtliga bankkonton,
att bemyndiga Lennart Johansson, Göran Sandström, Marie Rydström, Maria Kvarnström, Ulf Hansson, Tommy Wåhlström, Britt-Marie Lantto, Monika Hagadahl, Jean
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Eriksson, Lars Silverplatz, Margareta Jonsson, Marita Waara och Maria Isaksson att var
för sig utkvittera försändelser ställda till Gällivare kommun,
att bemyndiga Rolf Olsson och Anita Ödalen att tillsammans med kommunstyrelsens
ordförande eller vice ordförande underteckna avtal, kontrakt och beställningsskrivelser
avseende anbud som tagits beslut av kommunstyrelsen eller kommunstyrelsen utsedd
delegat,
att bemyndiga Rolf Olsson och Anita Ödalen att - tillsammans med av nämnd utsedd att
underteckna nämndens handlingar - underteckna avtal, kontrakt och beställningsskrivelser avseende anbud som fattats på beslut av nämnd eller av nämnd utsedd delegat,
detta upphäver kommunstyrelsens beslut § 127/08.
Bakgrund
För att klara våra åtaganden samt att vissa personalbyten skett inom förvaltningsorganisationen krävs en revidering av kommunstyrelsens beslut den 2 juni 2008, § 127, avseende undertecknande av handlingar.
Förslag till beslut
att i enlighet med kommunstyrelsens reglemente § 22 bemyndiga kommunstyrelsens
ordförande och vice ordförande tillsammans eller var för sig, tillsammans med Lennart
Johansson, Marianne Jonsson, Kjell Wallgren, Ingamaj Backman, Göran Sandström,
Jan Pohjanen, Maria Kvarnström, Anders Skoglund, Ulf Hansson och Ulla-Britt Larsson att två i förening - å kommunens vägnar - underteckna köpehandlingar, kontrakt,
avtalshandlingar, fullmakter, låne- och borgensförbindelser och andra utgående skrivelser,
att bemyndiga Cebira Husakovic, Elsy Nordvall, Ulla-Britt Bäckström-Larsson, Lil
Bergström, och Anita Sardén att underteckna skrivelser angående mervärdeskatteredovisning,
att bemyndiga Ulla-Britt Larsson och Ulla-Britt Bäckström-Larsson att underteckna
skrivelser angående deklarationer avseende löne- och fastighetsskatt,
att bemyndiga Ulla-Britt Bäckström-Larsson, Lil Bergström, Anita Sardén och Jan Pohjanen att underteckna skrivelser angående arbetsgivaravgifter och liknande handlingar,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, Lennart Johansson och
Ulla-Britt Larsson att underteckna arrendekontrakt, servitutsavtal, tillfälliga markupplåtelser och dylikt,
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att bemyndiga Anita Martinsson och Marie Rydström att tillsammans med debiteringsansvariga underteckna ansökan om betalningsföreläggande och andra liknande handlingar,
att bemyndiga Göran Sandström, Elsy Nordvall, Marie Rydström, Cebira Husakovic,
Peter Ejerlund, Anna Pejok, Anita Martinsson, Anita Winsa, Britta Martinsson, BrittMarie Eriksson, Eva Engström, Margona Persson, Ulla Persson, Britt-Marie Kaati och
Birgitta Palo-Johansson att två i förening teckna kommunens bankgiro samt kommunens samtliga bankkonton,
att bemyndiga Lennart Johansson, Göran Sandström, Marie Rydström, Maria Kvarnström, Ulf Hansson, Tommy Wåhlström, Britt-Marie Lantto, Monika Hagadahl, Jean
Eriksson, Lars Silverplatz, Margareta Jonsson, Marita Waara och Maria Isaksson att var
för sig utkvittera försändelser ställda till Gällivare kommun,
att bemyndiga Rolf Olsson och Anita Ödalen att tillsammans med kommunstyrelsens
ordförande eller vice ordförande underteckna avtal, kontrakt och beställningsskrivelser
avseende anbud som tagits beslut av kommunstyrelsen eller kommunstyrelsen utsedd
delegat,
att bemyndiga Rolf Olsson och Anita Ödalen att - tillsammans med av nämnd utsedd att
underteckna nämndens handlingar - underteckna avtal, kontrakt och beställningsskrivelser avseende anbud som fattats på beslut av nämnd eller av nämnd utsedd delegat,
detta upphäver kommunstyrelsens beslut § 127/08.
Beslutsunderlag
1. Ekonomienhetens skrivelse, 2009-04-03.
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KS/2009:204
§ 57
Försäljning av fastigheterna Trumman 4 och 5 i Gällivare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastigheterna Trumman 4 och Trumman 5 får säljas genom fastighetsmäklare,
att försäljningskostnader och reparation finansieras ur försäljningsintäkten.
Bakgrund
Fastigheterna Trumman 4 och 5 i Gällivare har använts av socialförvaltningen. Verksamheten har upphört och mindre reparationsåtgärder erfordras innan dessa kan säljas
på öppna marknaden. Lokalstyrgruppen har behandlat frågan och föreslår kommunstyrelsen försäljning.
Förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen föreslår kommunstyrelsen
att fastigheterna Trumman 4 och Trumman 5 får säljas genom fastighetsmäklare,
att försäljningskostnader och reparation finansieras ur försäljningsintäkten.
Beslutsunderlag
1. Fastighetsavdelningens skrivelse, 2009-04-03.
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KS/2009:200
§ 58
Ändring av bolagsordning - Inlandsbanan AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till ändring av bolagsordning för Inlandsbanan AB.
Bakgrund
Förslag till ändring av Bolagsordning för Inlandsbanan AB har inkommit. Yttrande skall
vara IBAB tillhanda senast 30 april 2009.
Beslutsunderlag
1. Förslag till ändring av Bolagsordning för Inlandsbanan AB.
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KS/2009:199
§ 59
Övertagande av elavtal
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta erbjudandet från Husbyggnadsvaror HBV förening att överföra avtal om energileveranser till Bergen energi,
att avtalet med Bergen energi skall gälla för perioden 2009 till 2011,
att kommunstyrelsen godkänner att etablera sig som en clearingkund på Nord Pools
spotmarknad Nord Pool Spot ASA och Nord Pools finansiella marknad Nord Pool
Clearing ASA,
att betona betydelsen av att det i förvaltningsfullmakten med Bergen Energi tydligt
framgår att ett medlemskap för Gällivare kommun i Nord Pool inte tillåter finansiella
spekulationer,
att förvaltningsfullmakten undertecknas av behöriga firmatecknare,
att Överkalix kommun och TOP bostäder AB också i fortsättningen inbjuds att tillsammans med Gällivare kommun teckna ett gemensamt el-avtal.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Gällivare kommun har avtal om energileveranser med Husbyggnadsvaror HBV förening. Avtalet benämns, Medlemsavtal – elkraft från Bergen energi Gällivare kommun –
HBV, och är tecknat i september 2006. Avtalet löper till och med 2009. Bergen energi
har avtal med HBV som energimäklare. HBV har sedan februari i år haft svårigheter
med att ställa säkerheter till Nordpool för sina medlemsföretag, vilket har inneburit att
terminshandeln på Nord Pool har upphört. HBV har ca 160 medlemsföretag som anlitar
deras tjänster som el-upphandling, vilket gör att det är många parter att konsultera med i
situationer som vi har för närvarande. Därför har HBV som ett alternativ erbjudit Gällivare kommun att överföra innevarande avtal direkt mellan Gällivare kommun och Bergen energi på oförändrade villkor. Denna övergång innebär att Gällivare kommun handlar direkt mot Nord Pool med Bergen energi som energimäklare. Service- och teknikförvaltningen har analyserat erbjudandet och ser fördelar med detta. Kommunen kan
agera snabbare och till lägre kostnader genom direktavtal med Bergen energi. Bergen
|
|
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energi har informerat om att inträdet på Nord Pools energimarknad bör godkännas av
kommunstyrelsen enligt kap 6, 34 § i kommunallagen.
Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen
att anta erbjudandet från Husbyggnadsvaror HBV förening att överföra avtal om energileveranser till Bergen energi,
att avtalet med Bergen energi skall gälla för perioden 2009 till 2011,
att kommunstyrelsen godkänner att etablera sig som en clearingkund på Nord Pools
spotmarknad Nord Pool Spot ASA och Nord Pools finansiella marknad Nord Pool
Clearing ASA,
att betona betydelsen av att det i förvaltningsfullmakten med Bergen Energi tydligt
framgår att ett medlemskap för Gällivare kommun i Nord Pool inte tillåter finansiella
spekulationer,
att förvaltningsfullmakten undertecknas av behöriga firmatecknare,
att Överkalix kommun och TOP bostäder AB också i fortsättningen inbjuds att tillsammans med Gällivare kommun teckna ett gemensamt el-avtal.
Beslutsunderlag
1. Service- och tekniknämndens protokoll § 57, 2009-03-31.
2. El-upphandling, avtalsförteckning.
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KS/2009:153
§ 60
Förvaltningarnas besparingsförslag
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2009-03-18 § 45 att uppdra åt nämnderna att till
kommunstyrelsens sammanträde den 20 april 2009 inkomma med förslag för åtgärder för budget i balans 2009-2012 enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 28, 2009-02-23.
2. Kommunledningskontorets skrivelse, 2009-03-13.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 45, 2009-03-18.
4. Barn- utbildning- och kulturnämndens protokoll 2009-04-07 § 40.
5. Socialnämndens protokoll 2009-04-16 § 36.
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KS/2009:150
§ 61
Val till styrgrupp för Gränsleden - Rádjebálges
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Margareta Pohjanen (s), kommunfullmäktiges ordförande, samt Bertil Pittsa,
Sörkaitums ordförande, till styrgruppen för Projektet Gränsleden-Rádjebálges.
Bakgrund
Gällivare kommun har ansökt om medel ”Interreg IV A Nord”. Ansökan är en fortsättning på projektet Gränsleden. Projektet ”Gränsleden-Rádjebálges” är ett samarbete mellan Tysfjord kommune, Gällivare kommun och Sörkaitums sameby.
I projektbeskrivningen betonas vikten att ha en klar organisation med en styrgrupp samt
arbetsgrupp.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslut
att utse Margareta Pohjanen (s), kommunfullmäktiges ordförande, samt Bertil Pittsa,
Sörkaitums ordförande, till styrgruppen för Projektet Gränsleden-Rádjebálges.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen, 2009-03-09.
2. Rapport av Gränsleden, 2006-2008.
3. PM Gränsleden-Rádjebálges, 2009-2010.
4. Finansieringskalkyl Sverige, 2009-2010.
5. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 195, 2006-09-26.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 47, 2009-03-23.
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KS/2009:124
§ 62
Kultursatsning Minoritetsspråk 2009
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom barn-, utbildning- och kulturnämndens förslag,
att bevilja 290 000 kr till kultursatsningar under år 2009,
att medel anvisas från konto ansvar 155 01, verksamhet 221 minoritetsspråksmedel till
konto ansvar 600 26, verksamhet 311 projekt 963 31.
Bakgrund
Gällivare kommunfullmäktige har antagit ett kulturpolitiskt handlingsprogram. I programmet finns det ett avsnitt om Gällivare kommuns tre kulturer. Ett av målen i programmet är följande;
"Språket är en viktig grundpelare för att människorna ska utveckla sin egen kultur.
Språket skall stimuleras genom olika former av stöd".
År 2006 blev Gällivare årets kulturkommun. Det genomfördes ett niopunktprogram för
minoritetsspråken. Det blev en stor framgång med barn från förskolan, skolan, äldreboende men också allmänheten i bl a byarna. Totalkostnaden blev 300.000 kronor.
Planen för 2008 var utformad i enlighet med den lagstiftning och proposition som finns
inom minoritetsspråklagen. Planen byggde på att medel 190.000 kronor används ur de
medel som länsstyrelsen har beviljat Gällivare kommun. Planens grund var 10 konkreta
punkter.
Ekonomiska konsekvenser
Medlen utgår från minoritetsspråksmedel.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Flera av projekten i handlingsprogrammet riktar sig mot barn.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom Barn-, utbildning- och kulturnämndens förslag,
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att bevilja 290 000 kr till kultursatsningar under år 2009,
att medel anvisas från konto ansvar 155 01, verksamhet 221 minoritetsspråksmedel till
konto ansvar 600 26, verksamhet 311 projekt 963 31.
Beslutsunderlag
1. Barn-, utbildning- och kulturförvaltningens skrivelse, 2009-01-16.
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-02-06.
3. Barn-, utbildning- och kulturnämndens protokoll § 19, 2009-02-17.
4. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-03-11.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 48, 2009-03-23
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KS/2009:6
§ 63
Utvärdering av rubriken "Konsekvenser för barn och ungdomar" i tjänsteskrivelsen
i LEX
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till nämnd- och utredningsenheten att utforma riktlinjer för yttranden under
rubriken ”Konsekvenser för barn och ungdomar” i tjänsteskrivelsen LEX,
att förvaltningarna informerar sina handläggare hur yttrandena skall göras enligt utformade riktlinjer.
Bakgrund
Den andra juni 2008 beslutade Kommunstyrelsen att sätta rubriken ”Konsekvenser för
barn och ungdomar” i dokumentmallen för tjänsteskrivelser i LEX. Rubriken skulle
användas under en provperiod från september 2008 till december 2008. Därefter skulle
rubriken utvärderas och redovisas till Kommunstyrelsen och Ungdomsrådet.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Gemensamma rutiner och ett tydliggörande kring hur rubriken ska hanteras på kommunens förvaltningar och enheter ska hanteras bedöms kunna medföra positiva följder på
längre sikt för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till nämnd- och utredningsenheten att utforma riktlinjer för yttranden under
rubriken ”Konsekvenser för barn och ungdomar” i tjänsteskrivelsen LEX,
att förvaltningarna informerar sina handläggare hur yttrandena skall göras enligt utformade riktlinjer.
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Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens protokoll 2008-06-02, § 111.
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-03-04.
3. Bilaga 1: Utvärdering av rubriken ”Konsekvenser för barn och ungdomar” i tjänsteskrivelsen i LEX, nämnd och utredningsenheten, 2008-03-04.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 50, 2009-03-23.
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KS/2009:71
§ 64
Förslag till riktlinjer kring mutor och bestickning för Gällivare kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslaget till riktlinjer kring mutor och bestickning för Gällivare kommun.
Bakgrund
I revisionsrapport den 11 november 2008 rekommenderar revisorerna i Gällivare kommun kommunstyrelsen att utarbeta ett lokalt regelverk kring mutor och bestickning som
en del i kommunens professionella förhållningssätt gentemot sina leverantörer.
Ekonomiska konsekvenser
Det bedöms inte föreligga några direkta ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det bedöms inte heller föreligga några konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta förslaget till riktlinjer kring mutor och bestickning för Gällivare kommun.
Beslutsunderlag
1. Förslag till riktlinjer kring mutor och bestickning för Gällivare kommun, 2009-03-02.
2. Revisorernas rapport – Granskning av upphandlingsrutiner i de kommunala bolagen,
2008-11-11.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 51, 2009-03-23.
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KS/2009:35
§ 65
Medfinansiering av Strategiskt folkhälsoarbete i Norrbotten. Kommunförbundets
styrelse 081211 § 233
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att delfinansiera projektet med 30 tkr per år i två år, totalt 60 tkr, under förutsättning att
övriga kommuner beslutar om finansiering enligt förslaget,
att anslaget (60 tkr) anvisas i 2009 års budget från verksamhet 941, utvecklingsmedel
med ansvar 80 till verksamhet 845, aktivitet 066 med ansvar 15301.
Bakgrund
Norrbottens folkhälsopolitiska råd avser att anställa en resursperson under två år för att
bistå kommuner och landstinget med en uppbyggnad av ett hållbart strategiskt folkhälsoarbete.
Kommunförbundet Norrbotten föreslår att halva projektet finansieras av kommunerna
procentuellt efter invånarantal.
Ekonomiska konsekvenser
Gällivare kommuns del i projektet skulle innebära en kostnad på 1,6 kr per invånare
vilket motsvarar 30 067 kr per år i två år, som ger en totalkostnad på 60 134 kr.
Konsekvenser för barn och ungdomar
I projektansökan anges att trygga och goda uppväxtvillkor kommer att vara en av de
mest prioriterade frågorna att jobba med.
Förslag till beslut
Personalenheten föreslår kommunstyrelsen besluta
att delfinansiera projektet med 30 tkr per år i två år, totalt 60 tkr, under förutsättning att
övriga kommuner beslutar om finansiering enligt förslaget,
att anslaget (60 tkr) anvisas i 2009 års budget från verksamhet 941, utvecklingsmedel
med ansvar 80 till verksamhet 845, aktivitet 066 med ansvar 15301.
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Beslutsunderlag
1. Projektansökan Norrbottens folkhälsopolitiska råd.
2. Sammanträdesprotokoll 2008-12-11, § 233 Kommunförbundet Norrbottens styrelse.
3. Personalenhetens skrivelse, 2009-03-04.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 52, 2009-03-23.
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KS/2008:515
§ 66
Avrapportering till kommunstyrelsen av ägardirektiv under 2008, Top Bostäder
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avrapporteringen t.o.m. 2008-12-31 och lägger till handlingarna.
Bakgrund
TOP bostäder AB har inkommit med avrapportering t.o.m. 2008-12-31 i enlighet med
ägardirektiv.
Beslutsunderlag
1. Avrapportering till kommunstyrelsen av ägardirektiv t.o.m. 2008-12-31.
2. Kommunstyrelsens protokoll § 238, 2008-10-06.
3. Skrivelse från TOP bostäder AB, 2008-11-19.
4. Kommunstyrelsens protokoll § 298, 2008-12-08
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 53, 2009-03-23.
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KS/2008:398
§ 67
Rapport enligt bolagsordningen för TOP bostäder - 2008
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
Bakgrund
TOP bostäder AB har inkommit med rapport enligt bolagsordningen. Märit Palo VD
och Berne Sehlberg, ordf i TOP bostäder AB informerade om verksamheten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Rapport enligt bolagsordningen för oktober-december 2008, TOP bostäder AB.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 54, 2009-03-23.
3. Åtgärdsbehov IP och PU 2009 – TOP bostäders fastigheter.
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KS/2008:516
§ 68
Rapport enligt bolagsordningen för 2008, Gällivare Värmeverk
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
Bakgrund
Gällivare Värmeverk AB har inkommit med rapport enligt bolagsordningen.
Förslag till beslut
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Rapport enligt bolagsordningen för kvartal 4 2008, Gällivare Värmeverk AB.
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KS/2009:139
§ 69
Reglemente för Gällivare kommuns överförmyndarverksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
att genomföra en översyn av överförmyndarens reglemente och organisation samt att
tillsätta en arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän som genomför denna
översyn,
att kommunstyrelsens arbetsutskott utses till arbetsgrupp.
Bakgrund
Överförmyndaren bedriver en juridiskt komplex verksamhet med höga krav på rättssäkerhet. Den huvudsakliga uppgiften för överförmyndaren är att tillse att förmyndares,
gode mäns och förvaltares hantering av den enskildes egendom och rättigheter sker på
ett lagenligt sätt. Överförmyndaren handlägger även vissa ärenden om rörande förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.
Det pågår en översyn av den lagstiftning som styr överförmyndarens verksamhet. En del
lagändringar har trätt i kraft den 1 januari 2009, och det finns en utredning över domstolarnas verksamhet (SOU 2007:65) där en del i utredningen innebär att överförmyndarna
bl.a. kommer att ta över anordnandet av godmanskap och förmyndare i vissa fall från
tingsrätterna. En proposition kommer troligen under våren 2009 och ovan angivna lagändringar kommer då troligtvis att träda i kraft under hösten 2009 eller början av 2010.
Hovrätten för västra Sverige har den 6 november 2008 ( mål T 1125/08) prövat frågan
om brister i överförmyndarerens tillsyn över godemäns verksamhet kan medföra skadeståndsskyldighet för kommunen. Hovrätten fann, i motsats till tingsrätten, att de brister som fanns i överförmyndarens tillsyn inte var skadeståndståndsgrundande för kommunen. Dock har den tappande parten begärt prövningstillstånd i högsta domstolen och
det är oklart hur utgången i målet kommer att bli om prövningstillstånd meddelas. Skadeståndsyrkandet i hovrätten var 10 960 739 kronor. Sammanfattningsvis medför vad
som angetts ovan att kraven på en rättssäker och effektiv tillsyn och handläggning av de
ärenden som ankommer på överförmyndaren kommer att öka.
För att tillhandahålla en effektiv och rättssäker överförmyndarfunktion bör överförmyndarens reglemente ses över, för att säkerställa att överförmyndarens uppgifter fullgörs
på ett ändamålsenligt sätt. Även överförmyndarens organisation bör utredas för att bedöma om överförmyndarfunktionen lämpligast fullgörs av en ensam överförmyndare
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eller överförmyndarnämnd. Översynen av överförmyndarens reglemente och organisation bör ske genom att en arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän tillsätts.
Ekonomiska konsekvenser
Översynen av överförmyndarens reglemente och organisation bedöms kunna ske inom
befintliga budgetramar.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det bedöms inte föreligga några konsekvenser för barn eller ungdomar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att genomföra en översyn av överförmyndarens reglemente och organisation samt att
tillsätta en arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän som genomför denna
översyn,
att kommunstyrelsens arbetsutskott utses till arbetsgrupp.
Beslutsunderlag
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-03-06.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 55, 2009-03-23.
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KS/2009:157
§ 70
Utredning av behov av bostäder i Gällivare kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
att kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra en utredning av bostadsmarknaden för att klarlägga det framtida behovet av bostäder,
att kostnaden för utredningen får belasta avsatta medel för samhällsinsatser, balanskonto
2285.
Bakgrund
Efterfrågan på lägenheter i flerbostadshus har det senaste året varit väldigt stor. Det är
av stor vikt att ha kunskap om vad som är de bakomliggande orsakerna till den ökade
efterfrågan. Dessa kunskaper skall sedan ligga till grund för strategiska beslut om vilken
inriktning kommunen skall ha för sin mark- och bostadspolitik.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för utredningen finansieras av särskilt avsatta medel.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Det är av stor betydelse för ungdomar att det finns tillgång till bostäder. Utredningen
klarlägger och ger möjlighet att säkerställa tillgången till bostäder för alla åldersgrupper.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att genomföra en utredning av bostadsmarknaden för att klarlägga det framtida behovet
av bostäder,
att kostnaden för utredningen får belasta avsatta medel för samhällsinsatser, balanskonto
2285.
Beslutsunderlag
1. Kommunledningskontorets skrivelse, 2009-03-19.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 56, 2009-03-23.
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KS/2009:156
§ 71
Utredning av förutsättningar för en samlad kommunkoncern
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för att se om utredning av förutsättningar för en samlad kommunkoncern kan samordnas med motionen ang utredningen om att göra TOP bostäder
AB och Gällivare Värmeverk AB till en egen nämnd eller tillhöra en befintlig.
Bakgrund
Förslag angående utredning av förutsättningar för en samlad kommunkoncern har inkommit. Ärendet upptas till behandling.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att utreda hur en samlad koncern kan skapas,
att vid fördel för kommunen att skapa en ”äkta koncern” även se över hur kvarvarande
delar av teknisk förvaltning inom kommunen kan inordnas under detta,
att se över hur nämndsorganisationen bör anpassas till denna organisation,
att se över utvecklings- och samordningsmöjligheter, teknisk utveckling och påverkan
från externa faktorer, t.ex. Vindkraftsutbyggnad.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Tommy Nyström (s) och Börje Johansson (s).
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 57, 2009-03-23.
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KS/2007:588
§ 72
Motion av Stig Eriksson (v) och Jeanette Wäppling (v) ang Medborgarförslag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till avsaknad av ekonomiska och personella resurser.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera motionen angående införandet av
medborgarförslag under en testperiod. Återremiss av ärendet i syfte att få en bättre analys över hur kommunstyrelsens styrkortsarbetet påverkar medborgarinflytandet och således också motionens anda.
Kommunens styrkortsarbete
Under 2008 har kommunen infört en ny styrmodell ” Balanserad styrning med styrkort
som ett pedagogiskt verktyg där strategier, mål och mått samlas. Ett av perspektiven i
styrkorten för samtliga styrkort är Medborgare. Inom Medborgarperspektivet har ett
antal strategier, mål och mått byggts upp. Målen och måtten som finns i styrkorten
kommer att följas upp årligen med start 2009-12-31.
För att mål och mått skall kunna följas upp krävs det åtgärder av olika slag. I medborgarperspektivet kommer det att bl.a. att innebära undersökningar/mätningar. Kommunen
kommer alltså att fråga medborgarna om framförallt nöjdheten och upplevelsen av den
kommunala service och de tjänster som vi erbjuder.
Styrmodellen med styrkort som verktyg kommer sannolikt att innebära ökat medborgarinflytande på sikt, modellen i sig är inte till för att öka medborgarinflytandet direkt men
har effekt på medborgarna genom att de får vara med i utvärdering av kommunen. En av
tankarna med styrmodellen är att involvera medborgarna på ett sätt som tidigare ej
gjorts, och framförallt att skapa bättre kommunikation mellan kommun och medborgarna.
Ekonomiska konsekvenser
Att genomföra Medborgarförslag kommer att innebära ekonomiska konsekvenser dels i
form av ökad arbetsbelastning, mer administrativt arbete för handläggare/utredare och
nämndssekreterare. Med tanke på det ekonomiskt besvärliga läget så finner utredaren
inte det genomförbart i dagsläget att genomföra medborgarförslag. Gemensam administration, som är en stöd- och servicefunktion, är den enhet som kommer att få arbetsbelastningen om vi väljer att genomföra medborgarförslag. Inom den enheten finns idag
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inte resurser, ej personella och ej heller ekonomiska resurser för ytterligare administrativt arbete som medborgarförslagen sannolikt kommer att innebära.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Att införa medborgarförslag kan troligen innebära konsekvenser för barn och unga. Vilka dessa konsekvenser kan bli är svår att se i dagsläget. De konsekvenser som vi direkt
kan se idag är att även unga under 18 har möjlighet till att lämna medborgarförslag. Det
gör att möjlighet till inflytande och delaktighet ytterligare kan öka för ungdomar.
Förslag till beslut
att avslå motionen med hänvisning till avsaknad av ekonomiska och personella resurser.
Beslutsunderlag
1. Motion av Stig Eriksson (v) och Jeanette Wäppling (v).
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 222, 2007-11-05.
3. Kommunledningskontorets skrivelse, 2008-06-09.
4. Kommunfullmäktiges protokoll § 151, 2008-09-29.
5. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2008-12-22.
Yrkande 1
Margareta Henricsson (ns) yrkar återremiss av ärendet med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2008-09-29 § 151 att få en bättre analys över hur kommunstyrelsens
styrkortsarbete påverkar medborgarinflytandet..
Birgitta Larsson (s) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag mot Birgitta Larssons förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat att
ärendet ska avgöras idag.
Yrkande 2
Jeanette Wäppling (v) yrkar
att genomföra försök av medborgarförslag förberedande steg 1 -3 med start under hösten 2009 för att under 2010 införa medborgarförslag fullt ut. Ansvariga för genomförandet läggs på gemensam administration.
att efter avslutat försöksår genomföra en kvalitativ och kvantitativ utvärdering som redovisas kommunfullmäktige för ställningstagande om en ev. fortsättning.
Att motionen därmed är besvarad.
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Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Birgitta Larsson (s) bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings förslag mot Lars Alriksson m fl förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i
enlighet med Lars Alriksson m fl förslag.
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KS/2009:38
§ 73
Motion av Tycho Lehto (v) och Iris Dimitri (v) - Medborgarombudsman
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till avsaknad av ekonomiska och personella resurser.
Bakgrund
Den 26 januari 2009 inkom Tycko Lehto (v) och Iris Dimitri (v) med en motion till
kommunfullmäktige i Gällivare kommun avseende inrättandet av en medborgarombudsman på halvtid under en försöksperiod på två år. Medborgarombudsmannens uppgifter
ska enligt motionärerna vara att hjälpa medborgare i sina myndighetskontakter, t.ex.
med försäkringskassa, arbetslöshetskassa och arbetsförmedling.
Ekonomiska konsekvenser
Att inrätta en halvtidstjänst under två år skulle kosta kommunen ca 180 till 200 Tkr per
år i lönekostnader. Beräkningen bygger på genomsnittslönen per heltidsanställd hos
Gällivare kommun år 2007 samt ett totalkostnadspåslag på ca 50 procent. Utöver lönekostnaderna uppstår troligtvis vissa driftskostnader och overheadkostnader för verksamheten.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslaget till beslut bedöms inte ha några negativa konsekvenser för barn och ungdomar. Motionen har därför inte skickats på remiss till ungdomsrådet och ungdomar har
inte heller deltagit i handläggningen av ärendet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till avsaknad av ekonomiska och personella resurser.
Beslutsunderlag
1. Motion av Tycho Lehto (v) och Iris Dimitri (v).
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 22, 2009-01-26.
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-02-18.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 59, 2009-03-23.
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Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar att avslå motionen med hänvisning till avsaknad av ekonomiska och personella resurser.
Jeanette Wäppling (v) yrkar att genomföra förberedande steg 1-3 med start under hösten
2009 för att under 2010-01-01 införa försök av medborgarförslag fullt ut. Ansvariga för
genomförandet läggs på gemensam administration.
att efter avslutat försöksår genomföra en kvalitativ och kvantitativ utvärdering som redovisas kommunfullmäktige för ställningstagande om en ev. fortsättning,
att motionen därmed är besvarad.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Jeanette Wäpplings förslag till beslut.
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet
med Birgitta Larssons förslag.
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KS/2008:388
§ 74
Motion av Tycko Lehto (v) och Stig Eriksson (v) angående användning av fyrverkerier inom Gällivare kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att service- och teknikförvaltningen tar fram ett antal områden där avfyrning av fyrverkerier tillåts samt
att information sker i skolor och till allmänheten om vilka regler som gäller kring fyrverkerier (exempelvis åldersgränser) samt vilka risker som är förknippade med fyrverkerier och smällare.
att därmed är motionen att anse bifallen.
Bakgrund
Tycko Lehto (V) och Stig Eriksson (V) föreslår i motion den 19 maj 2008 att fyrverkerier och smällare förbjuds inom bostadsområden i Gällivare kommun i lokal ordningsstadga, att kommunen tar fram ett antal områden där avfyrning av fyrverkerier tillåts
och att information sker i skolor och till allmänheten om vilka regler som gäller kring
fyrverkerier samt vilka risker som är förknippade med användningen av fyrverkerier
och smällare.
Miljö- och byggnämnden har yttrat sig över motionen i skrivelse den 7 november 2008,
och uppger att de är positiva till en begränsning av användningen av pyrotekniska varor
i lokal ordningsstadga. De bedömer även att en omfattande informationskampanj enligt
förslaget behövs för att förebygga skador och olägenheter för människors hälsa och miljön. De yrkar bifall till förslaget i sin helhet.
Som framgår av miljö- och byggnämndens yttrande är det möjligt att i lokal ordningsstadga reglera inom vilka områden i kommunen det ska vara förbjudet att använda pyrotekniska varor. Generellt har en kommun möjlighet att meddela de föreskrifter för
kommunen eller del av kommunen som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. I kommunens ordningsföreskriftskompetens ingår möjligheten
att meddela föreskrifter för att förhindra att människor hälsa eller egendom skadas till
följd av användningen av pyrotekniska varor. De lokala ordningsföreskrifter som kommunen meddelar får dock inte angå förhållanden som är reglerade i ordningslagen eller
på annat sätt. Ordningsföreskrifterna får inte heller lägga onödigt tvång på allmänheten
eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet, eller innebära en in
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skränkning av den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt, eller annat konstnärligt,
verk.
Ekonomiska konsekvenser
En begränsning av användningen av pyrotekniska varor i lokal ordningsstadga kan medföra kostnader i form av snöröjning och renhållning av de områden där kommunen tillåter användning av pyrotekniska varor. Informationskampanjen bedöms medföra kostnader för kommunen i form av framtagande av informationsmaterial och distribution av
informationsmaterialet. Beroende på hur informationen ska ske och omfattningen av
informationen kan ingen direkt kostnad anges.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Motionärerna förslår att information sker i skolor och till allmänheten kring regler och
risker vid användning av pyrotekniska varor. Detta bedöms som positivt för barn och
ungdomars hälsa.
Förslag till beslut
att bifalla motionen.
Beslutsunderlag
1. Motion av Tycko Lehto (v) och Stig Eriksson (v).
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 83, 2008-05-26.
3. Skrivelse från miljö- och byggnämnden, 2008-11-07.
4. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-03-03.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 60, 2009-03-23.
Yrkande
Birgitta Larsson (s) yrkar att service- och teknikförvaltningen tar fram ett antal områden
där avfyrning av fyrverkerier tillåts samt bifall till att information sker i skolor och till
allmänheten om vilka regler som gäller kring fyrverkerier (exempelvis åldersgränser)
samt vilka risker som är förknippade med fyrverkerier och smällare.
Propositionsordning
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta Larssons
förslag.
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KS/2008:529
§ 75
Motion av Yvonne Bergmark Bröske (fp) ang behovet av "+18-bostäder" i Gällivare kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen avslås samt,
att motionen ska ingå i utredningen av behov av bostäder i Gällivare kommun,
Bakgrund
I rubricerad motion skriver motionären att bostadsfrågan i kommunen är akut och menar
att detta får till följd att unga får svårt både att flytta hemifrån samt att återkomma till
kommunen efter utbildning på annan ort. Som förslag på åtgärd till detta skriver motionären ”Andra kommuner i Sverige har eller har haft liknande problem. För att råda bot
på bostadsbristen har man på flera ställen byggt modullägenheter på 1-2 rum, kök,
dusch och toalett. Standarden är enkel men funktionell. Byggtiden förkortas och kostnaderna har blivit betydligt lägre jämfört med nybyggnation på annat sätt.”.
Den 29 september 2008 beslutade Kommunfullmäktige att överlämna motionen till
kommunfullmäktiges presidium för beredning. I motionen föreslår motionären:
att Gällivare kommun snarast utreder möjligheterna till ”+18-boende” (ungdomsboende)
Ekonomiska konsekvenser
En utredning föranleder möjligtvis kostnader för t.ex. att genomföra en undersökning av
behovet av boende samt synpunkter på det bland Gällivares unga.
Konsekvenser för barn och ungdomar
En utredning har inga direkta konsekvenser för barn och ungdomar. I ett längre perspektiv kan ett eventuellt uppförande av ungdomsboende gynna Gällivares unga som då borde få tillgång till ett större utbud av bostäder i kommunen. Deras synpunkter kring exempelvis utformning samt lokalisering av framtida ungdomsboenden bör därför beaktas
i en utredning, genom kontakter med t.ex. Ungdomsråd, enkäter till unga eller liknande.
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Beslutsunderlag
1. Motion av Yvonne Bergmark Bröske (fp).
2. Kommunfullmäktiges protokoll § 160, 2008-09-29.
3. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-02-06.
4. Yttrande från TOP Bostäder AB, 2008-11-20.
5. Yttrande från Ungdomsrådet, 2008-12-15.
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 41, 2009-02-23
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KS/2009:31
§ 76
Diskussion inför årsstämma Länstrafiken
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Anders Segerlund som Gällivare kommuns representant på årsstämman den 22
april 2009.
Bakgrund
Årsstämma Länstrafiken Norrbotten den 22 april 2009.
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KS/2009:215
§ 77
Val av ombud till Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Börje Johansson (s) som ombud till Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner
den 11-12 maj 2009 i Östersund.
Bakgrund
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner har kallat till föreningsstämma den 11 - 12
maj 2009 i Östersund.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 126 (130)
2009-04-20
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS/2009:236
§ 78
Framtida vägsystem i Malmberget
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till miljö- och byggnämnden att påbörja detaljplanearbetet för att säkerställa
vägförbindelser mellan dels ö:a och v:a Malmberget samt dels mellan ö.a Malmberget
och Koskullskulle.
Bakgrund
LKAB har meddelat att dels vägförbindelsen mellan ö:a och v:a Malmberget, Bergmansgatan, samt dels att vägförbindelsen mellan ö:a Malmberget och Koskullskulle,
båda, kommer att stängas för trafik 2012. Detaljplanearbeten måste påbörjas för att säkerställa nya vägförbindelser.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningskontoret kommunstyrelsen besluta
att uppdra till miljö- och byggnämnden att påbörja detaljplanearbetet för att säkerställa
vägförbindelser mellan dels ö:a och v:a Malmberget samt dels mellan Ö.a Malmberget
och Koskullskulle.
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KS/2009:184
§ 79
Representanter till föreningen Leader Polaris årsstämma den 6 maj 2009
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till valberedning utse Bernt Wennström, Utvecklingsenheten,
att utse två ägarombud Börje Johansson (s), Jeanette Wäppling (v) som ordinarie samt
att till ersättare utse Wania Lindberg (s) och Margareta Henricsson (ns).
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Årsstämma för föreningen Leader Polaris går av stapeln den 6 maj 2009.
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KS/2009:172
§ 80
Förvärv av del av Gällivare 18:13
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till köpeavtal för del av Gällivare 18:13,
att medel för förvärvet, 370 000 kronor anvisas ur bidrag till insatser, projekt 2099.
Bakgrund
Gällivare kommun har erbjudits att förvärva ett område om ca 10 hektar av Gällivare
18:13. Det berörda området är beläget på Repisvaara i anslutning till Gällivare kommuns fastighet, Gällivare 12:74.
Enligt fördjupad översiktsplan för Gällivare-Malmberget- Koskullskulle (FÖP), antagen
av kommunfullmäktige, 2008-11-03, § 166, skall det berörda området användas för kultur, fritid och turism.
Gällivare kommunstyrelse har, 2009-02-16, § 16, godkänt förslag till markanvisningsavtal för del av kommunens fastighet som direkt angränsar mot berörd del av Gällivare
18:13. Syftet med markanvisningsavtalet är att bygga upp en fritidsanläggning med stugor och servicebyggnad.
Det berörda området omfattar ca 10 hektar skogsmark. Köpeskillingen för området uppgår till 370 000 kronor. Den föreslagna köpeskillingen överensstämmer med den prisbild som tillämpats för liknande markförvärv. Det berörda området belastas av avverkningsrätt. En förutsättning för förvärvet är att innehavaren av avverkningsrätten avsäger
sig denna för det berörda området. I gengäld för detta förbinder sig Gällivare kommun
att upplåta motsvarande avverkningsrätt på annan kommunägd mark. Intäkterna för
denna avverkning tillfaller Gällivare kommun.
Syftet med markförvärvet är att säkerställa en framtida turistisk expansion i området.
Ekonomiska konsekvenser
Särskilda medel måste anvisas för förvärvet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet berör ej barn och ungdomar.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna förslag till köpeavtal för del av Gällivare 18:13
att medel för förvärvet, 370 000 kronor, anvisas ur rörelsekapitalet alt. att medel anvisas
ur bidrag till insatser, projekt 2099
Beslutsunderlag
1. Förslag till köpeavtal.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2009-03-23 § 45.
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KS/2009:233
§ 81
Uppdrag till socialförvaltningen ang åtgärder gällande drogmissbruk bland unga
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunen granskar sitt ansvar med anledning av de tragiska händelserna den 19
april 2009. Då kommunstyrelsen skall utöva uppsiktsplikt över nämnderna skall kommunstyrelsen till sammanträdet den 27 maj ha en redogörelse för socialnämndens arbete
med barn och unga samt en bedömning av nämndens arbete i det nu aktuella fallet samt
att kommunstyrelsen informeras om åtgärder som vidtas med anledning av nämndens
granskning av händelserna.
Bakgrund
På förekommen anledning upptas ärende gällande drogmissbruk i Gällivare kommun.
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