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 KS/2009:65 -101 
 
§ 119 
Kommunstyrelsens delgivningar/anmälningar/kurser - 2009  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Lars Alriksson (m) deltar vid kurs LOV Kundval/Valfrihet i teori och praktik i 
Stockholm den 29 september 2009, 
 
att godkänna informationen samt lägga den 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 
1. Valfrihetssystem och det politiska uppdraget. Sveriges Kommuner och Landsting.  
Datum och plats: 2009-09-24 Umeå, 2009-10-01 Stockholm.  
Avgift: 500 kr per person exkl. moms.  
 
2. LOV Kundval/Valfrihet i teori och praktik. Kommunakuten AB. 
Datum: 2009-09-29. 
Avgift: 3 350 kr ekl. Moms.  
Plats: Stockholm.  
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 KS/2009:87 -042 

 
§ 120 
Kommunstyrelsens budgetuppföljning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att budgetpost för försörjningsstöd ska föras under egen rubrik under service- och tek-
niknämndens budgetuppföljning, 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Marie Johansson , vik. socialchef, informerar kort om socialnämndens budget fram till 
juli 2009. 
 
Kjell Wallgren, förvaltningschef för barn- utbildning och kulturförvaltningen redovisar 
barn-, utbildning- och kulturnämndens budget fram till juli 2009.  
 
Elsy Nordvall, ekonom, redovisar för service- och teknikförvaltningens budget januari-
juli 2009. 
 
Lennart Johansson, kommunchef, redovisar kommunstyrelsens budget fram till juli 
2009. 
 
Göran Sandström, ekonomichef, redovisar budgetuppföljning fram till juli 2009 för 
kommunkoncernen.  
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 KS/2009:64 -101 

 
§ 121 
Information till kommunstyrelsen angående Malmberget - 2009  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp informa-
tion angående Malmberget.  
 
Vid dagens sammanträde redovisar Lennart Johansson, kommunchef, om pågående ar-
beten gällande Malmberget. 
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 KS/2009:63 -101 

 
§ 122 
Information till kommunstyrelsen från de kommunala råden - 2009  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga informationen till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp informa-
tion 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, som vid sitt senaste möte har 
besökt flygplatsen där Michael Gustafsson, flygplatschef, har berättat om verksamheten.  
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 KS/2009:410 -049 

 
§ 123 
Avskrivning av kundfordringar  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avskriva 70 845 kr.  
 
Bakgrund 
Ekonomienheten har sammanställt obetalda kundfordringar. Ärendet upptas till behand-
ling.  
 
Förslag till beslut 
Ekonomienheten föreslår kommunstyrelsen 
 
att avskriva 70 845 kr.  
 
Beslutsunderlag 
1. Ekonomienhetens skrivelse, 2009-06-04. 
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 KS/2009:275 -805 

 
§ 124 
Ansökan om medel för utbildning/seminarier och tryck av broschyrer för  
minoritetsspråk  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ställa sig bakom socialnämndens förslag till beslut, 
 
att bevilja minoritetsspråksmedel till studiecirklar/kurser samt seminarier, kostnad 
269 000 kr, 
 
att bevilja minoritetsspråksmedel till tryck av broschyrer på finska, samiska och meän-
kieli, kostnad 50 000 kr, 
 
att medlen belastar konto ansvar 15501, verksamhet 221, minoritetsspråksmedel. 
 
Bakgrund 
Sedan hösten 2006 har äldreomsorgen genomfört studiecirklar i meänkieli för personal. 
Vid utvärdering av dessa studiecirklar har personal varit mycket nöjd med innehåll och 
genomförande varför de känt sig stärkta i mötet med den enskilde som har meänkieli 
som modersmål. Studiecirklarna har genomförts vid 10 tillfällen med 3 studietimmar 
per tillfälle per studiecirkelomgång. Under hösten 2008 genomförde äldreomsorgen för 
kulturombud samt annan personal ett seminarietillfälle per aktuellt minoritetsspråk i 
Gällivare kommun (finska, meänkieli och samiska). Seminarierna fick ett mycket posi-
tivt gensvar i utvärderingarna. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
6 stycken studiecirklar till en kostnad av 6 x 20 000 kr = 120 000 kr, i kostnaden är vi-
kariekostnader inräknat.  
Reseersättning och litteratur till en kostnad á 14 000 kr.  
3 seminerier om kultur/tradition och historia à 40 000 kr = 120 000 kr, i kostnaden är 
vikariekostnader inräknade. 
Lokalkostnad samt fika 15 000 kr, total kostnad 269 000 kr 
Tryck och översättning av broschyrer på finska, samiska och meänkieli inom äldre- och 
handikappomsorgen till en kostnad av 50 000 kr. 
Totalt: 319.000kr. 
 
I dag finns 1,9 mkr i minoritetsspråksbudget. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ställa sig bakom socialnämndens förslag till beslut, 
 
att bevilja minoritetsspråksmedel till studiecirklar/kurser samt seminarier, kostnad 
269 000 kr, 
 
att bevilja minoritetsspråksmedel till tryck av broschyrer på finska, samiska och meän-
kieli, kostnad 50 000 kr, 
 
att medlen belastar konto ansvar 15501, verksamhet 221, minoritetsspråksmedel. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ansökan om medel för utbildning/seminarier samt tryck av broschyrer på finska, sa-
miska och meänkieli. 
2. Socialnämndens allmänna utskott, 2009-04-23 § 51. 
3. Socialnämnden, 2009-05-07 § 67. 
4. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-05-18. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 96. 
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 KS/2009:144 -106 

 
§ 125 
Inbjudan att söka medel till förebyggande insatser inom alkohol- och narkotika-
området  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att hos Länsstyrelsen söka utvecklingsmedel enligt ansökan om 450 000 kr för ett år 
och, 
 
att kommunens egeninsats motsvarar 50 % av den totala kostnaden, dvs. 450 000 
kr. 
 
Bakgrund 
Gällivare kommun antog 2005 en alkohol- och drogpolicy som är vägledande för det 
gemensamma förebyggande arbetet i kommunen. En samordnare för det alkohol och 
drogpolitiska arbetet anställdes den 1 april 2006 för att arbeta med policyn och tillsam-
mans med övriga aktörer såsom socialtjänst, skola, polis, landstingets verksamheter, 
frivilliga organisationer m.m. bygga upp ett hållbart gemensamt förebyggande arbete.  
 
För att stödja genomförandet av de intensifierade alkoholskadeförebyggnade insat-
serna i enlighet med nationella handlingsplaner har regeringen för budgetåret 2009 
beslutat om medel till alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder för att förstärka in-
satserna i kommunerna. Länsstyrelsen ska fördela medlen och har skickat ut inbju-
dan att söka medel till förebyggande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen ansvarar för att tillskjuta projektet 50 % av den totala projektkostnaden 
d.v.s. 450 000 kr.  
 
Kostnader för Gällivare kommun år 5 
Samordnare 250 000 kr 
(Medfinansiering länsstyrelsen) 250 000 kr 
Insatser 200 000 kr 
(Medfinansiering länsstyrelsen)  200 000 kr 
TOTALT           900 000 kr 
TOTALT för Gällivare kommun 450 000 kr 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Projektets målsättning är att ha positiva konsekvenser för barn och ungdomar. Alla pla-
nerade insatser avser direkt eller indirekt att stödja denna grupp.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att hos Länsstyrelsen söka utvecklingsmedel enligt ansökan om 450 000 kr för ett år 
och, 
 
att kommunens egeninsats motsvarar 50 % av den totala kostnaden, dvs. 450 000 
kr. 
 
Beslutsunderlag 
1. Inbjudan att söka medel till förebyggande insatser etc. 
2. Ansökningsformulär Förebyggande 2009. 
3. Yttrande från styrgrupp. 
4. Styrgruppsprotokoll, 2009-05-14. 
5. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-05-28. 
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 97. 
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 KS/2009:395 -156 

 
§ 126 
Justering av stöd till varuhemsändning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ersättning för varuhemsändningen lämnas med 100 kr per paket till butiken, 
 
att butiken ska ta 20 kr per paket i ersättning av kunden, 
 
att ersättningen till butiker som levererar med egen bil höjs till 23 kr per mil, 
 
att särskilda shoppingresor anordnas endast i undantagsfall. De nuvarande shoppingre-
sorna i Nilivaaraområdet avvecklas så snart andra lösningar finns, 
 
att kommunledningskontoret får i uppdrag att fortsätta arbetet med att finna nya trans-
portlösningar för varuhemsändning och servicelinjer i syfte att upprätthålla en god ser-
vice till rimlig kostnad, samt 
 
att fortsatt utveckling av den kommersiella servicen på landsbygden enligt Landsbygds-
rådet Gällivares utredning sker i samverkan med kommunen, butikerna, Landsbygdsrå-
det, Länstrafiken m.fl. i syfte att upprätthålla en god service till rimlig kostnad.  
 
Bakgrund 
Gällivare kommun har ett program för kommersiell service på landsbygden ”Utveck-
lingsprogram för kommersiell service i Gällivare kommun 2005-2007” som har fortsatt 
att gälla fram till i dag. Programmet uttrycker kommunens ambitioner med den kom-
mersiella servicen på landsbygden och reglerar bl.a. varuhemsändning och serviceturer. 
Syftet med programmet är att upprätthålla den kommersiella servicen och varuförsörj-
ningen på landsbygden. Programmet ligger också till grund för det statliga stöd som 
utgår till varuhemsändning. 
 
Länsstyrelsen har meddelat att under hösten 2009 kommer en översyn av service-
programmen att ske. De nya förutsättningarna och nya krav från myndigheter med bl.a. 
en bredare syn på service leder till en samordnad översyn av länets serviceprogram.  
 
I samband med att programmet antogs 2004 beslutade kommunstyrelsen om fortsatt 
uppdrag att ser över riktlinjerna för varuhemsändning och möjligheterna att öka ersätt-
ningen för hemsändningsuppdraget. Någon sådan justering har inte skett fram till idag.  
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Med anledning av de nya förutsättningarna för landsbygdsbutikerna, färre butiker och 
ökande kostnader bör frågan om ersättning för hemsändningsverksamheten lösas ome-
delbart. Övriga frågor kring servicen på landsbygden kan anstå till den av länsstyrelsen 
aviserade översynen av programmet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inom kommunstyrelsens verksamhet 7030 Glesbygdsservice finns medel avsatta för 
varuhemsändning. I budget finns också intäkter i form av statligt stöd för varuhemsänd-
ning. I bokslut för de senaste 5 åren har verksamheten haft ett överskott på ca 100.000 
kr per år. 
 
Kommunstyrelsen avsätter i sin budget 325.000 kr för varuförsörjning. Kommunen er-
håller statligt stöd med 50% av kostnaden/ max 48 kr per försändelse. 
 
Ekonomin för varuförsörjningen har haft följande utveckling: 
 
År   Bruttokostnad  Statsbidrag 
2005  184.000 kr   98.000 kr 
2006  220.000 kr   98.000 kr 
2007  202.000 kr   96.000 kr 
2008  245.000 kr   ej beslutat 
 
En förändring av ersättningen inryms i befintlig ram för 2009. För 2010 kommer Ut-
vecklingsenheten att förstärka budgeten för landsbygdens kommersiella service. Detta 
kan ske inom befintliga ramar genom en omfördelning i enhetens budget. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
En fungerande varuförsörjning bedöms ha positiva effekter för barn och ungdomar på 
landsbygden. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ersättning för varuhemsändningen lämnas med 100 kr per paket till butiken, 
 
att butiken ska ta 20 kr per paket i ersättning av kunden,  
 
att ersättningen till butiker som levererar med egen bil höjs till 23 kr per mil,    
 
att särskilda shoppingresor anordnas endast i undantagsfall. De nuvarande shoppingre-
sorna i Nilivaaraområdet avvecklas så snart andra lösningar finns,  
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att kommunledningskontoret får i uppdrag att fortsätta arbetet med att finna nya trans-
portlösningar för varuhemsändning och servicelinjer i syfte att upprätthålla en god ser-
vice till rimlig kostnad, samt 
 
att fortsatt utveckling av den kommersiella servicen på landsbygden enligt Landsbygds-
rådet Gällivares utredning sker i samverkan med kommunen, butikerna, Landsbygdsrå-
det, Länstrafiken m.fl. i syfte att upprätthålla en god service till rimlig kostnad.  
 
Beslutsunderlag 
1. Utvecklingsenhetens skrivelse, 2009-04-17. 
2. Utredning av kommersiell service på Gällivare landsbygd; Landsbygdsrådet Gälliva-
re. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 98. 
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 KS/2009:245 -107 

 
§ 127 
Rapport enligt bolagsordningen för perioden januari - mars 2009 -  
TOP bostäder AB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 
 
Bakgrund 
TOP bostäder AB har inkommit med rapport enligt bolagsordningen. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Rapport enligt bolagsordningen för januari-mars 2009, TOP bostäder AB. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 99. 
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 KS/2009:222 -107 

 
§ 128 
Rapport enligt bolagsordningen för perioden januari - mars 2009 -  
Gällivare Värmeverk AB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Gällivare Värmeverk AB har inkommit med rapport enligt bolagsordningen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Rapport från Gällivare Värmeverk AB. 
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 KS/2009:167 -007 

 
§ 129 
Svar på revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2008  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna svar för revisionsrapport angående utveckling av årsredovisning 2009. 
 
Bakgrund 
Revisorerna har vid granskning av kommunens årsredovisning per 2008-12-31 pekat på 
ett antal utvecklingsområden där de vill ha kommunstyrelsens svar angående vilka åt-
gärder som styrelsen avser vidta. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna svar för revisionsrapport angående utveckling av årsredovisning 2009. 
 
Beslutsunderlag 
1. Ekonomienhetens skrivelse, 2009-05-12. 
2. Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2008. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 100. 
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 KS/2009:388 -299 

 
§ 130 
Avveckling av fastigheter, Hakkas 6:13 och Suotujärvi 16:59  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastigheterna Hakkas träffpunkt, Hakkas 6:13, och Skaulo träffpunkt, Suotujärvi 
16:59, avyttras i befintligt skick, 
 
att fastigheterna i första hand avyttras till PRO-föreningarna och i andra hand genom 
försäljning på fastighetsmarknaden. 
 
Bakgrund 
Fastighetsförvaltningen har på uppdrag av Lokalstyrgruppen upprättat förslag för av-
veckling av fastigheter. Ärende gällande avveckling av Hakkas träffpunkt samt Skaulo 
träffpunkt upptas till behandling.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastigheterna Hakkas träffpunkt, Hakkas 6:13, och Skaulo träffpunkt, Suotujärvi 
16:59, avyttras i befintligt skick, 
 
att fastigheterna i första hand avyttras till PRO-föreningarna och i andra hand genom 
försäljning på fastighetsmarknaden. 
 
Beslutsunderlag 
1. Minnesanteckningar Lokalstyrgrupp, 2009-04-24. 
2. Fastighetsavdelningens skrivelse, 2009-04-23. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 101. 
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 KS/2009:456 -294 

 
§ 131 
Anhållan om att försälja lägenheter i Hakkas - TOP bostäder AB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lämna ärendet utan erinran. 
 
Bakgrund 
TOP bostäder AB anhåller hos kommunstyrelsen om tillstånd att sälja sex stycken lä-
genheter i Hakkas via mäklare, i enlighet med § 5 Bolagsordning för TOP bostäder AB: 
 

”§ 5  Tillstånd för att förvärva eller avhända 
Bolaget äger endast efter medgivande av kommunstyrelsen förvärva eller avhända 
sig bebyggd eller obebyggd fastighet respektive tomträtt till sådan fastighet.” 

 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från TOP bostäder AB, 2009-08-12. 
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 KS/2009:283 -104 

 
§ 132 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens näringslivsutskott  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Börje Johansson (s) begärt entledigande från uppdrag som ersättare i kom-
munstyrelsens näringslivsutskott.  
 
Bakgrund 
Börje Johansson (s) har inkommit med begäran om entledigande från uppdrag som er-
sättare i kommunstyrelsens näringslivsutskott.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bevilja Börje Johansson (s) begärt entledigande från uppdrag som ersättare i kom-
munstyrelsens näringslivsutskott.  
 
Beslutsunderlag 
1. Begäran om entledigande, 2009-05-12. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 102. 
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 KS/2009:282 -104 

 
§ 133 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens personalutskott  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Börje Johansson (s) begärt entledigande från uppdrag som ersättare i kom-
munstyrelsens personalutskott.  
 
Bakgrund 
Börje Johansson (s) har inkommit med begäran om entledigande från uppdrag som er-
sättare i kommunstyrelsens personalutskott. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bevilja Börje Johansson (s) begärt entledigande från uppdrag som ersättare i kom-
munstyrelsens personalutskott.  
 
Beslutsunderlag 
1. Begäran om entledigande, 2009-05-12. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 103. 
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 KS/2009:409 -829 

 
§ 134 
Skateanläggning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Gällivare kommun hyr gamla danslokalen av Folkets hus under en 3 års period, 
 
att Gällivare kommun står som hyresgäst för lokalen, 
 
att erbjuda skate-, BMX- och inlinesintresserade ungdomarna lokalen på Folkets hus i 
Gällivare, 
 
att finansiering av projektet under oktober 2009 - december 2009 sker genom omdispo-
nering av medel från konto 312 aktivitet 290 till kommunstyrelsens förfogande, sport-
lovskortet.(60 000 kr), 
 
att Gällivare kommuns finansiering för 2010 och framåt hänskjuts till detaljbudgetarbe-
tet, 
 
att finansiering för åren 2010 och framåt sker genom att TOP bostäder, Boliden Aitik, 
Sparbanken Nord, LKAB, Industriprodukter och Gällivare kommun tillsammans delar 
på kostnaden enligt överenskommelse, 
 
att en förening bildas med hjälp av Gällivare kommun, 
 
att kommunstyrelsen är ansvarig för projektet tills annat beslutas, 
 
att utreda och planera för en utomhusbana i betong för ungdomarna. 
 
Reservation 
Margareta Henricsson (ns) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Lars Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig skriftligt mot be-
slutet, se bilaga 3. 
 
Bakgrund 
Tommy Nyström (s) har vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-06-15 aktualiserat 
ärende angående skateanläggning/ramp. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att 
lämna ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 2009-08-24. 
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Förslag till beslut 
att Gällivare kommun hyr gamla danslokalen av Folkets hus under en 3 års period, 
 
att Gällivare kommun står som hyresgäst för lokalen, 
 
att erbjuda skate-, BMX- och inlinesintresserade ungdomarna lokalen på Folkets hus i 
Gällivare, 
 
att finansiering av projektet under oktober 2009 - december 2009 sker genom omdispo-
nering av medel från konto 312 aktivitet 290 till kommunstyrelsens förfogande, sport-
lovskortet.(60 000 kr), 
 
att Gällivare kommuns finansiering för 2010 och framåt hänskjuts till detaljbudgetarbe-
tet, 
 
att finansiering för åren 2010 och framåt sker genom att TOP bostäder, Boliden Aitik, 
Sparbanken Nord, LKAB, Industriprodukter och Gällivare kommun tillsammans delar 
på kostnaden enligt överenskommelse, 
 
att beslut tas om vilken nämnd/förvaltning som ska vara ansvarig för projektet, 
 
att utreda och planera för en utomhusbana i betong för ungdomarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 105. 
2. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-08-23. 
 
Yrkande 1 
Lars Alriksson (m) yrkar att ärendet skall återremitteras för att utreda ansvarsfrågan. 
 
Propositionsordning 1 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens 
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Yrkande 2 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Wania Lindberg (s)  
 
att Gällivare kommun hyr gamla danslokalen av Folkets hus under en 3 års period, 
 
att Gällivare kommun står som hyresgäst för lokalen, 
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att erbjuda skate-, BMX- och inlinesintresserade ungdomarna lokalen på Folkets hus i 
Gällivare, 
 
att finansiering av projektet under oktober 2009 - december 2009 sker genom omdispo-
nering av medel från konto 312 aktivitet 290 till kommunstyrelsens förfogande, sport-
lovskortet.(60 000 kr), 
 
att Gällivare kommuns finansiering för 2010 och framåt hänskjuts till detaljbudgetarbe-
tet, 
 
att finansiering för åren 2010 och framåt sker genom att TOP bostäder, Boliden Aitik, 
Sparbanken Nord, LKAB, Industriprodukter och Gällivare kommun tillsammans delar 
på kostnaden enligt överenskommelse, 
 
att en förening bildas med hjälp av Gällivare kommun, 
 
att kommunstyrelsen är ansvarig för projektet tills annat beslutas, 
 
att utreda och planera för en utomhusbana i betong för ungdomarna. 
 
Margareta Henricsson (ns) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp), 
Lars Alriksson (m) och Jeanette Wäppling (v)  
 
att ärendet remitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti 2009 för be-
redning samt att ärendet upptas till beslut vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 
september 2009, 
 
att barn-, utbildning- och kulturnämnden ska ges tillfälle att yttra sig i ärendet, 
 
att målsättningen är att verksamhet ska kunna startas i oktober 2009. 
 
Propositionsordning 2 
Ordförande ställer Birgitta Larssons m.fl. förslag mot Margareta Henricssons m.fl. för-
slag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. förslag. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  223 (252) 
 
 2009-08-24 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
Votering 
Votering begärs varvid följande propositionsordning läses upp: 
 
Den som yrkar i enlighet med Birgitta Larssons m.fl. röstar Ja. 
Den som yrkar i enlighet med Margareta Henricssons m.fl. röstar Nej. 
 
Efter företaget upprop finner ordförande att 6 Ja-röster och 5 Nej-röster har avgetts. 
Ordförande finner därmed att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta 
Larssons m.fl. 
 
Voteringslistan bifogas protokollet, se bilaga 4. 
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 KS/2009:436 -023 

 
§ 135 
Pensionslösning personal IT-avdelningen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Gällivare kommun erbjuder Reier Johansson avgångslösning till en kostnad motsva-
rande ett års lönekostnad beräknad fr.o.m. 2009-10-01, 
 
att kostnaderna belastar kommunledningskontorets budget. 
 
Bakgrund 
Personal vid kommunledninskontorets IT-avdelning har till personalenheten inkommit 
med ansökan om avgångslösning.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnad för avgångslösning: -238 632 kr. Indragning av 50 % tjänst ger en besparing på 
sikt.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga. 
 
Förslag till beslut 
att besluta om avgångslösning enligt Personalchefens kostnadsförslag. 
 
Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för personalplanering. 
2. Personalenhetens skrivelse. 
3. Kommunledningskontorets skrivelse.  
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 KS/2009:359 -406 

 
§ 136 
Ändring av 2009 års Mottagningsavgift/taxa Kavahedens avfallsanläggning, fr.o.m. 
2009-10-01  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att mottagningsavgift för företagsavfall vid Kavahedens avfallsanläggning ska gälla, 
 
att taxan gäller fr.o.m. 2009-10-01. 
 
Bakgrund 
Företagens verksamhetsavfall är utsatt för konkurrens vilket kräver nya avgifter. Mark-
naden styr värdet på avfallet vilket medför att prisbilden måste följa marknaden.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Genom en anpassad avgift kan avfallsmängderna och intäkterna öka. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
att mottagningsavgift för företagsavfall vid Kavahedens avfallsanläggning ska gälla, 
 
att taxan gäller fr.o.m. 2009-10-01. 
 
Förslag till beslut 
1. Service- och teknikförvaltningens skrivelse, 2009-05-06. 
2. Service- och tekniknämndens protokoll, 2009-05-12 § 70. 
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 KS/2009:348 -537 

 
§ 137 
Ombyggnad ankomstdörr Gällivare Flygplats  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att omdisponera driftanslag 210 000 kr från ansvar 124, verksamhet 710, aktivitet 463 
till investeringsbudget.  
 
Bakgrund 
Vid en verksamhetskontroll enligt BCL-SEC vid Gällivare flygplats 2008-10-29 notera-
des avvikelsen att obehöriga hade möjlighet till motströmsförflyttning ut på flygsidan 
genom dörr till ankomsthallen för ankommande passagerare. Detta är en avvikelse mot 
BCL-SEC 2.1/7.2. Myndigheten har krävt att avvikelsen åtgärdas omedelbart med en 
lösning som densamma kan godkänna. Flygplatsen har uppmärksammat denna proble-
matik redan tidigare och inkommit med investeringsäskande på 200 tkr till budget 2009. 
Detta äskande lämnades utan åtgärd av budgetberedningen.  
 
Föreligger nu en utredning av SWECO med en kostnadsberäkning på en av myndighe-
ten godkänd lösning. Lösningen innebär att dörren ersätts med en manuell rotations-
grind till en kostnad av 210 tkr.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga driftskonsekvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar.  
Har ingen påverkan på den aktuella gruppen.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
 
att omdisponera driftanslag 210 000 kr från ansvar 124, verksamhet 710, aktivitet 463 
till investeringsbudget.  
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll, 2009-05-12 § 96. 
2. Kostnadskalkyl. 
3. Detaljritning på dörren. 
4. Översiktsbild/ritning ankomsthallen. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 104. 
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 KS/2009:353 -167 

 
§ 138 
Gällivare kommun, aktivitetsplan för säkerhetsarbete  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska 
vara komplett ska påbörjas under 2009, 
 
att anta policydokumentet ”Gällivare kommun, aktivitetsplan för säkerhetsarbete”, 
 
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för vare ny mandat-
period. 
 
Bakgrund 
En kommuns säkerhetsarbete ska kännetecknas av ett samordnat och aktivt arbete inom 
hela den kommunala organisationen. Grunden för ett sådant arbete är ”Aktivitetsplan för 
säkerhetsarbete” som i sin tur bygger på kommunens strategi för säkerhetsarbetet. I 
”Aktivitetsplanen för säkerhetsarbetet” framgår vilka andra handlings- och/eller policy-
dokument som enligt lagar och förordningar ska finnas och som styr det kommunala 
säkerhetsarbetet.  
 
Arbetet med att revidera handlings- och policydokumenten har pågått under en tid och i 
det material som nu presenteras finns samtliga dokument som krävs i en kommun för ett 
bra säkerhetsarbete. För att materialet ska anses komplett behöver vissa fördjupade stu-
dier eller analyser göras och dessa kommer då att utgöra ett komplement till det nu pre-
senterade materialet.  
 
I sammanfattningen sidan 3 i ”Aktivitetsplan för säkerhetsarbetet i Gällivare kommun”, 
framgår hur de olika dokumenten hänger samman och vilka underliggande analyser, 
planer mm som krävs för de olika handlingsprogrammen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget är inte ett beslut förenat med några ekonomiska konsekvenser. Däremot kom-
mer kostnader att uppstå för kommunen då säkerhetsarbetet enligt planerna ska startas 
upp. Bland annat kommer viss utbildning att erfordras vilket kan exempelvis kan med-
föra kostnader för vikarier. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att det finns aktuella handlings- och policydokument som visar hur kommunen avser 
arbeta med en god säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för barn 
och unga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska 
vara komplett ska påbörjas under 2009, 
 
att anta policydokumentet ”Gällivare kommun, aktivitetsplan för säkerhetsarbete”, 
 
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för vare ny mandat-
period. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll, 2009-05-12 § 91.  
2. Gällivare kommun, aktivitetsplan för säkerhetsarbete. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 106. 
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 KS/2009:354 -167 

 
§ 139 
Gällivare kommun, strategi för säkerhetsarbetet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska 
vara komplett ska påbörjas under 2009, 
 
att anta strategidokumentet ”Gällivare kommun, strategi för säkerhetsarbetet”, 
 
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för vare ny mandat-
period. 
 
Bakgrund 
En kommuns säkerhetsarbete ska kännetecknas av ett samordnat och aktivt arbete inom 
hela den kommunala organisationen. Grunden för ett sådant arbete är ”Aktivitetsplan för 
säkerhetsarbete” som i sin tur bygger på kommunens strategi för säkerhetsarbetet. I sä-
kerhetsstrategin finns Gällivare kommuns mål med det förebyggande säkerhets- och 
trygghetsarbetet och vem som ansvarar för de olika delarna. 
 
Arbetet med att revidera handlings- och policydokumenten har pågått under en tid och i 
det material som nu presenteras finns samtliga dokument som krävs i en kommun för ett 
bra säkerhetsarbete. För att materialet ska anses komplett behöver vissa fördjupade stu-
dier eller analyser göras och dessa kommer då att utgöra ett komplement till det nu pre-
senterade materialet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget är inte ett beslut förenat med några ekonomiska konsekvenser. Däremot kom-
mer kostnader att uppstå för kommunen då säkerhetsarbetet enligt planerna ska startas 
upp. Bland annat kommer viss utbildning att erfordras vilket kan exempelvis kan med-
föra kostnader för vikarier. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att det finns aktuella handlings- och policydokument som visar hur kommunen avser 
arbeta med en god säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för barn 
och unga. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska 
vara komplett ska påbörjas under 2009, 
 
att anta strategidokumentet ”Gällivare kommun, strategi för säkerhetsarbetet”, 
 
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för vare ny mandat-
period. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll, 2009-05-12 § 90. 
2. Gällivare kommun, strategi för säkerhetsarbetet. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 107. 
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 KS/2009:352 -167 

 
§ 140 
Gällivare kommun, handlingsprogram för skydd mot olyckor  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska 
vara komplett ska påbörjas under 2009, 
 
att anta policydokumentet ”Gällivare kommun, handlingsprogram för skydd mot olyck-
or”, 
 
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för varje ny mandat-
period. 
 
Bakgrund 
En kommuns säkerhetsarbete ska kännetecknas av ett samordnat och aktivt arbete inom 
hela den kommunala organisationen. Grunden för ett sådant arbete är ”Aktivitetsplan för 
säkerhetsarbete” som i sin tur bygger på kommunens strategi för säkerhetsarbetet. I 
handlingsprogrammet för skydd mot olyckor framgår vilka åtgärder som stat och kom-
mun ska vidta till skydd mot olyckor. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska kommu-
nen ha handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänstverksamhet. 
I Gällivare har vi valt att redovisa de olika dokumenten för sig.  
 
Arbetet med att revidera handlings- och policydokumenten har pågått under en tid och i 
det material som nu presenteras finns samtliga dokument som krävs i en kommun för ett 
bra säkerhetsarbete. För att materialet ska anses komplett behöver vissa fördjupade stu-
dier eller analyser göras och dessa kommer då att utgöra ett komplement till det nu pre-
senterade materialet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget är inte ett beslut förenat med några ekonomiska konsekvenser. Däremot kom-
mer kostnader att uppstå för kommunen då säkerhetsarbetet enligt planerna ska startas 
upp. Bland annat kommer viss utbildning att erfordras vilket kan exempelvis kan med-
föra kostnader för vikarier. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att det finns aktuella handlings- och policydokument som visar hur kommunen avser 
arbeta med en god säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för barn 
och unga. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska 
vara komplett ska påbörjas under 2009, 
 
att anta policydokumentet ”Gällivare kommun, handlingsprogram för skydd mot olyck-
or”, 
 
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för varje ny mandat-
period. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll, 2009-05-12 § 92. 
2. Gällivare kommun, handlingsprogram för skydd mot olyckor.  
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 108. 
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 KS/2009:351 -167 

 
§ 141 
Gällivare kommun, handlingsprogram om kommunens åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska 
vara komplett ska påbörjas under 2009, 
 
att anta handlingsprogrammet ”Gällivare kommun, handlingsprogram om kommunens 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap”, 
 
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för varje ny mandat-
period. 
 
Bakgrund 
En kommuns säkerhetsarbete ska kännetecknas av ett samordnat och aktivt arbete inom 
hela den kommunala organisationen. Grunden för ett sådant arbete är ”Aktivitetsplan för 
säkerhetsarbete” som i sin tur bygger på kommunens strategi för säkerhetsarbetet. Syftet 
med handlingsprogrammet om kommunens åtgärder inför och vid extraordinära händel-
ser i fredstid och vid förhöjd beredskap är att åstadkomma en effektiv ledning och sam-
ordning av de kommunala insatserna vid extraordinär händelse i det geografiska områ-
det Gällivare kommun. Kommunfullmäktige ska fatta beslut om handlingsprogrammet 
och det riktar sig till samtliga nämnder, förvaltningar och alla bolag.  
 
Arbetet med att revidera handlings- och policydokumenten har pågått under en tid och i 
det material som nu presenteras finns samtliga dokument som krävs i en kommun för ett 
bra säkerhetsarbete. För att materialet ska anses komplett behöver vissa fördjupade stu-
dier eller analyser göras och dessa kommer då att utgöra ett komplement till det nu pre-
senterade materialet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget är inte ett beslut förenat med några ekonomiska konsekvenser. Däremot kom-
mer kostnader att uppstå för kommunen då säkerhetsarbetet enligt planerna ska startas 
upp. Bland annat kommer viss utbildning att erfordras vilket kan exempelvis kan med-
föra kostnader för vikarier. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att det finns aktuella handlings- och policydokument som visar hur kommunen avser 
arbeta med en god säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för barn 
och unga. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska 
vara komplett ska påbörjas under 2009, 
 
att anta handlingsprogrammet ”Gällivare kommun, handlingsprogram om kommunens 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap”, 
 
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för varje ny mandat-
period. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll, 2009-05-12 § 93. 
2. Gällivare kommun, handlingsprogram om kommunens åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 109.  
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 KS/2009:350 -167 

 
§ 142 
Gällivare kommun, handlingsprogram för säkerhetsskydd  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska 
vara komplett ska påbörjas under 2009, 
 
att anta handlingsprogrammet ”Gällivare kommun, handlingsprogram för säkerhets-
skydd”, 
 
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för varje ny mandat-
period. 
 
Bakgrund 
En kommuns säkerhetsarbete ska kännetecknas av ett samordnat och aktivt arbete inom 
hela den kommunala organisationen. Grunden för ett sådant arbete är ”Aktivitetsplan för 
säkerhetsarbete” som i sin tur bygger på kommunens strategi för säkerhetsarbetet. Syftet 
med handlingsprogrammet för säkerhetsskydd, är att de/det som säkerhetsskydds-
lagstiftningen gäller för ska vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot brott som 
kan hota rikets säkerhet, såsom spioneri och sabotage. Med säkerhetsskydd avses också 
skydd av hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet. 
 
Arbetet med att revidera handlings- och policydokumenten har pågått under en tid och i 
det material som nu presenteras finns samtliga dokument som krävs i en kommun för ett 
bra säkerhetsarbete. För att materialet ska anses komplett behöver vissa fördjupade stu-
dier eller analyser göras och dessa kommer då att utgöra ett komplement till det nu pre-
senterade materialet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget är inte ett beslut förenat med några ekonomiska konsekvenser. Däremot kom-
mer kostnader att uppstå för kommunen då säkerhetsarbetet enligt planerna ska startas 
upp. Bland annat kommer viss utbildning att erfordras vilket kan exempelvis kan med-
föra kostnader för vikarier. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att det finns aktuella handlings- och policydokument som visar hur kommunen avser 
arbeta med en god säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för barn 
och unga. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  236 (252) 
 
 2009-08-24 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att det utvecklings- och processarbete som omtalas och som krävs för att planen ska 
vara komplett ska påbörjas under 2009, 
 
att anta handlingsprogrammet ”Gällivare kommun, handlingsprogram för säkerhets-
skydd”, 
 
att handlings- och policydokumentet antas av kommunfullmäktige för varje ny mandat-
period. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll, 2009-05-12 § 94. 
2. Gällivare kommun, handlingsprogram för säkerhetsskydd. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 110. 
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 KS/2009:349 -170 

 
§ 143 
Handlingsprogram för räddningstjänst, Gällivare kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättat handlingsprogram för räddningstjänst i Gällivare kommun. 
 
Bakgrund 
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ålägger kommunen att ha ett handlingsprogram för 
räddningstjänst. Programmet skall ange målet för kommunens verksamhet samt de ris-
ker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. 
Programmet ska också redovisa vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget är inte beslutet förenat med några ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Att det finns aktuellt handlingsprogram som visar hur kommunen avser att arbeta med 
en god säkerhet är positivt för alla medborgare och då inte minst för barn och ungdo-
mar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättat handlingsprogram för räddningstjänst i Gällivare kommun. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll, 2009-05-12 § 95. 
2. Handlingsprogram för räddningstjänst i Gällivare kommun. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 111. 
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 KS/2009:72 -003 

 
§ 144 
Revidering av upphandlingsreglementet för Gällivare kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättat förslag till reglemente om upphandlingar, 
 
att beslutet delges revisorerna. 
 
Bakgrund 
En revidering av upphandlingsreglementet över det samlade regelverk som är styrande 
för upphandlingsverksamheten i kommunen ska göras då två nya lagar trätt i kraft 1 
januari 2008 
 
Den 21 november 2007 antog regeringen två nya lagar som ersätter den tidigare lagen 
(1998:1528) om offentlig upphandling. De nya lagarna som trädde i kraft 1 januari 2008 
är lagen om offentlig upphandling inom den klassiska sektorn, LOU (2007:1091) samt 
lagen om upphandling inom vatten, energi, transporter och posttjänster för upphandling 
inom försörjningssektorn, LUFS (2007:1092). De nya lagarna är en följd av att EU an-
tagit nya upphandlingsdirektiv, direktiv 2004/17/EG inom området vatten, energi, trans-
port och posttjänster och direktiv 2004/18/EG vid upphandling av byggentreprenader, 
varor och tjänster som antogs i mars 2004.  
 
Den nya lagstiftningen överensstämmer i stor utsträckning med tidigare regelverk men 
har dock fått en ny struktur för att göra den mer lättläst samt så har den strukturerats på 
ett sätt som mer kronologiskt följer upphandlingsprocessen. För upphandling som på-
börjats före ikraftträdandet gäller gamla regler.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättat förslag till reglemente om upphandlingar. 
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Beslutsunderlag 
1. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-05-12. 
2. Nuvarande och föreslagna lydelser i reglementet. 
3. Nytt reglemente. 
4. Inköps- och upphandlingsanvisningar 1998-04-20 § 89. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 112. 
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 KS/2009:347 -003 

 
§ 145 
Revidering av service- och tekniknämndens reglemente avseende kommunal  
parkeringsövervakning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att reglementet för service- och tekniknämnden förtydligas enligt förslag, 
 
att kommunfullmäktiges beslut 2009-01-26 § 8 därmed upphör att gälla. 
 
Lars Alriksson (m) deltar inte i beslut i ärendet.  
 
Bakgrund 
Lag om kommunal parkeringsövervakning mm (1987:24) reglerar kommunens möjlig-
heter att besluta om kommunal parkeringsövervakning. I beslut ska det område som 
parkeringsövervakningen omfattar anges och det minsta antal parkeringsvakter som 
behövs där. Parkeringsövervakningen ska fullgöras av parkeringsvakter som förordnas 
av kommunen. Till parkeringsvakter får förordnas, arbetstagare hos kommunen eller 
andra kommuner eller sådant bevakningsföretag som omfattas av lagen om bevaknings-
företag. 
 
Kommunens rätt att flytta fordon regleras i lag (1982:129) och förordning (1982:198) 
om flyttning av fordon i vissa fall. Beslut om att flytta fordon som inte är fordonsvrak 
får meddelas och verkställas av polismyndighet och de kommuner som beslutat om 
kommunal parkeringsövervakning inom det område som parkeringsövervakningen ska 
omfatta enligt kommunens beslut. När fordonsflytt avser fordonsvrak beslutar kommu-
nen och Vägverket om det gäller flyttning av skrotbil som står uppställd inom vägområ-
de för sådan allmän väg som staten är väghållare för.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Flyttning av fordon är förenat med kostnader vilka ska ersättas av registrerad ägare. I 
vissa fall är denne omöjlig att nå varför det är troligt att kostnaden för verksamheten 
ökar något. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt för barn och unga att de fordon som står upp-
ställda på sådant sätt att de utgör hinder mm flyttas. Ett omhändertagande av skrotbilar 
är också positivt då det bidrar till en bättre miljö. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att reglementet för service- och tekniknämnden förtydligas enligt förslag, 
 
att kommunfullmäktiges beslut 2009-01-26 § 8 därmed upphör att gälla. 
 
Beslutsunderlag 
1. Service- och tekniknämndens protokoll, 2009-05-12 § 99. 
2. Förslag reviderat reglemente för service- och tekniknämnden. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 113. 
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 KS/2009:393 -236 

 
§ 146 
Undantag från beslut att bevara gällande fastighet Pulkan 14, Apelqvistheden  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastighet Pulkan 14, Apelqvistheden, undantas från ”beslut att bevara” i bevarande-
planen. 
 
Jäv 
Roland Axelsson (s) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut i ärendet.  
 
Bakgrund 
För området gäller detaljplan för Apelqvistheden, fastställd 26 mars 1980 med beteck-
ningen BFI.  
 
Ansökan avser rivningslov för förrådsbyggnad (lada) ca 89.6 m2. Byggnaden är klassad 
som ”beslut att bevara” i bevarandeplan för Gällivare, Malmberget, Koskullskulle, an-
tagen av kommunfullmäktige den 30 september 1985, § 175. 
 
Inom fastigheten har sökanden planerat att bygga ett enbostadshus.  
 
Rivningsanmälan, rivningsplan och uppgift om kvalitetsansvarig har inkommit.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastighet Pulkan 14, Apelqvistheden, undantas från ”beslut att bevara” i bevarande-
planen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Miljö- och byggnämndens protokoll 2009-05-28 § 179. 
2. Ansökan om lov, karta m.m. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 114. 
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 KS/2008:507 -626 

 
§ 147 
Motion av Bror Wennström (skp) ang att alla ungdomar som söker skall erbjudas 
feriejobb  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till avsaknad av ekonomiska resurser. 
 
Bakgrund 
Bror Wennström (skp) har inlämnat en motion där motionären föreslår att ekonomiska 
medel skapas och avsätts inför 2009 års sommarlov så att alla feriejobbsökande ungdo-
mar bereds jobb i likhet med Luleå kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2008-09-
29 § 161 att uppta motionen till behandling och service- och tekniknämnden har 2009-
05-12 § 98 upprättat förslag till beslut.  
 
Under 2008 fanns i Gällivare kommun totalt 1 177 ungdomar i åldersgrupperna 16 – 19 
år, vilket också är den åldersgrupp som kunde söka feriearbete. Uppgiften avser alla 
mantalsskrivna i kommunen i åldersgruppen och kan innehålla personer som av en eller 
annan anledning inte stadigvarande vistas i Gällivare, exempelvis personer som befinner 
sig på vårdinrättningar. 
 
Totalt sökte 384 ungdomar vilket motsvarade 33 procent av det totala antalet ungdomar 
i aktuella åldersgrupper, feriearbete via Gällivare kommun. Av dem som sökte kunde 
258 eller 67 procent, beredas feriearbete. De ungdomar som sökte, men som inte kunde 
beredas feriearbete var 126 eller 33 procent. Totalt valde 793 ungdomar eller 67 pro-
cent, att inte söka feriearbete via Gällivare kommun.  
 
En möjlig orsak till att så många valde att inte söka feriejobb via kommunen kan vara 
att både Boliden och LKAB anordnar ”egna” feriejobb och att många bereds plats i de 
företagen. Dessutom väljer en del att söka feriearbete på egen hand.  
 
Om Gällivare kommun skulle erbjuda alla ungdomar i aktuell åldergrupp möjligheter 
till feriearbete (totalt 1 177 personer) skulle den totala kostnaden bli cirka 11.0 mkr. 
Många av ungdomarna som inte söker feriearbete hos kommunen har ordnat detta på 
egen hand, och då kan en beräkning av kostnaden utifrån antalet som sökte feriearbete 
2008 kännas mera berättigad. 
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Om Gällivare kommun skulle ha gett feriearbete till de 126 ungdomar som sökte 2008 
men inte kunde beredas plats, skulle kostnaden för 2008 ha ökat med cirka 1,3 mkr dvs. 
totalt en kostnad för alla sökanden till feriearbete på cirka 3.5 mkr.  Kostnaden är be-
räknad på en snittlön av årskurs 1-3 på gymnasiet. 
 
Om kommunen också skulle erbjuda årskurs 9 feriearbete, skulle det för 2009 behöva 
tillkomma 240 feriearbeten. Det skulle bli en ökad kostnad på 1.9 mkr.  
 
Huruvida den kommunala organisationen har resurser att ta emot fler ferieungdomar är 
svårt att förutsäga. En del av de rutiner som varje förvaltning idag gör kan centraliseras 
men handledningen måste utföras där arbetet är. 
 
Om vi beaktar det faktum att antalet barn minskar i kommunen så kommer situationen 
att vara helt annorlunda t.ex. 2015. Antalet idag mantalsskrivna ungdomar i åldern 16 – 
19 år kommer då att vara 691 personer. Kvarstår den procentuella fördelningen avseen-
de de som söker feriearbete via kommunen kommer cirka 230 ungdomar att anmäla sitt 
intresse. Detta antal är jämförbart med det antal ungdomar som fick feriearbete i Gälli-
vare kommun 2008. Tittar vi ännu längre fram minskar antalet ungdomar ytterligare, 
vilket kan medföra att kommunen får svårt att rekrytera ferieungdomar. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om antal sökande gymnasieungdomar till arbeten via Gällivare kommun skulle vara 
som idag, d.v.s. 358 och man skulle lägga till åk 9 skulle antalet ungdomar vara ca 600. 
Om alla dessa skulle garanteras feriearbete skulle kostnader för feriearbeten öka med 
3.2 mkr beräknat på 2008 års löner. Det skulle innebära att den totala kostnaden för fe-
riearbeten skulle vara 5.4 mkr (inberäknat dagens 2.2 mkr). 
 
Om alla ungdomar i åldrarna åk 9 till åk 3 på gymnasiet skulle söka och garanteras fe-
riearbete skulle kostnaderna för feriearbeten öka med ca 8 mkr.  
 
I nuläget finns inget ekonomiskt utrymme i service- och tekniknämndens budget som 
kan finansiera en utveckling av ferieverksamheten. Möjligheterna att omprioritera inom 
den ekonomiska ramen saknas . 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Alla ungdomar från åk 9 och till åk 3 på gymnasiet skulle kunna erbjudas arbete hos 
Gällivare kommun.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till avsaknad av ekonomiska resurser.  
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Beslutsunderlag 
1. Motion av Bror Wennström (skp). 
2. Kommunfullmäktiges protokoll, 2008-09-29 § 161. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll, 2009-05-12 § 98. 
4. Service- och teknikförvaltningens skrivelse, 2009-05-04. 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 115. 
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 KS/2009:59 -823 

 
§ 148 
Motion av Ulf Normark (s), Tommy Nyström (s), Birgitta Larsson (s),  
Brittmari Sandvärn (s) och Kent Tina (s) - Snöskoterled och utfarter för snöskoter 
från bostadsområden  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2008-11-03 § 166 
om fördjupad översiktsplan och tillhörande uppdrag om fördjupad studie av skoterleder. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
Motionärerna föreslår att kommunen utreder om det går att anlägga fler skoterleder 
inom bostadsområden i Gällivare, Malmberget och Koskullskulle samt till OK/Q8 i Gäl-
livare. 
Åtgärderna ska ses, menar motionärerna som en utveckling av skoterlederna utifrån 
målsättningen att underlätta istället för att försvåra. 
 
Precis som det skrivs i motionen är skoterkörning/utflykter ett populärt fritidsintresse 
för boende i och kring Gällivare. Enligt kommunens fritidsvaneundersökning är det ett 
intresse som delas av olika åldrar och båda könen. 
 
I det fördjupade översiktsplanearbetet har de utmaningar kring skotertrafiken som mo-
tionärerna pekar på också behandlats. Bland annat tas frågan om utbyggnaden av sko-
ternätet upp i samband med planeringen av nya bostads- och verksamhetsområden. I 
beslutet om fördjupade översiktsplanen ingår också uppdraget att göra en fördjupad 
studie av skoterleder. Arbetet har också lagts in i service- och teknikförvaltningens pla-
nering för kommande år. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I nuläget kan inga ekonomiska konsekvenser ses i ärendet. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Eftersom barn och unga också har intresse för skoter är det viktigt att undersöka de möj-
ligheter som finns att underlätta som motionärerna skriver, utövandet av fritidsintresset. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2008-11-03 § 166 
om fördjupad översiktsplan och tillhörande uppdrag om fördjupad studie av skoterleder. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Ulf Normark (s), Tommy Nyström (s), Birgitta Larsson (s), Brittmari 
Sandvärn (s) och Kent Tina (s). 
2. Kommunfullmäktiges protokoll, 2009-03-30 § 54. 
3. Service- och tekniknämndens protokoll, 2009-05-12 § 97. 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 116. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar i enlighet med förslag till beslut. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kom-
munfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.  
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 KS/2008:182 -059 

 
§ 149 
Motion av Ulf Normark (s) och Stig Eriksson (v) angående kollektivavtal vid ut-
förande av arbete inom Gällivare kommun (2006:515)  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att i samband med upphandling av entreprenader ställa krav med innehåll motsvarande 
den skrivning som Sveriges Kommuner och Landsting. SKL. anger i ett cirkulär 
2005:17. 
 
att motionen därmed är besvarad. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig skriftligt mot be-
slutet, se bilaga 5. 
 
Bakgrund 
Ulf Normark (s) och Stig Eriksson (v) yrkar i motion att kommunen ställer krav på ent-
reprenörer eller underentreprenörer som utför arbeten för kommunens räkning att de ska 
teckna avtal i likhet med kollektivavtalen med respektive huvudorganisation i Sverige. 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till kommunstyrelsen för vidare utredning 
2008-05-26 § 65. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-06-15 § 117 att läm-
na ärendet öppet till kommunstyrelsens sammanträde 2009-08-24. 
 
Förslag till beslut 
i samband med upphandling av entreprenader ställa krav med innehåll motsvarande den 
skrivning som Sveriges Kommuner och Landsting. SKL. anger i ett cirkulär 2005:17. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Ulf Normark (s) och Stig Eriksson (v). 
2. Kommunfullmäktiges protokoll, 2006-10-02 § 124. 
3. Kommunfullmäktiges protokoll, 2008-05-26 § 65. 
4. Centrala inköpsfunktionens skrivelse, 2009-04-16. 
5. Lavalutredningens lagförslag, SOU 2008:123. 
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 117. 
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Yrkande 1 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Margareta Henricsson (ns) och Yvonne 
Bergmark Bröske (fp) att ärendet skall återremitteras i avvaktan på det rättsliga utslaget. 
 
Propositionsordning 1 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid dagens 
sammanträde. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.  
 
Yrkande 2 
Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Wania Lindberg (s) bifall till förslag 
till beslut och att motionen därmed är besvarad. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Yvonne Bergmark Bröske (fp) avslag. 
 
Propositionsordning 2 
Ordförande ställer Jeanette Wäpplings m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till 
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Jeanette Wäppling m.fl. förslag. 
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 KS/2008:181 -739 

 
§ 150 
Motion av Rita Poromaa (s) angående socialt företagande  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Gällivare kommun 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,  
 
att bifalla motionen. 
 
Reservation 
Lars Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget lagt förslag. 
 
Bakgrund 
Den 12 mars 2008 inkom Rita Poromaa (s) med en motion till kommunfullmäktige an-
gående socialt företagande. I motionen anförs: ”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 arbetsmarkanden” 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2008 att överlämna motionen till presidiet 
för beredning. Motionen remitterades till Service- och tekniknämnden, utvecklingsenhe-
ten, handikapprådet och socialnämnden. Samtliga inkom med yttranden mellan augusti 
till oktober 2008. 
 
Den 3 mars 2009 togs ärendet upp i kommunfullmäktige men återremitterades med 
hänvisning till att förutsättningarna förändrats. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Service- och teknikförvaltningen har utarbetat en projektplan för en förstudie avseende 
socialt företagande. Detta har redovisats tidigare i ärendet. Ingen extern medfinansiering 
har beviljats förstudien. Service- och teknikförvaltningen har dock som ambition att i 
framtiden kunna genomföra studien med egen finansiering inom budgetram.  
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Barn och ungdomar är inte den primära målgruppen för en aktiv satsning på socialt för-
tagande, men kan vara en del av målgruppen. En aktiv satsning på socialt företagande 
bedöms därför kunna gynna även kommunens unga. Ungdomsrådet har inte ingått i re-
missomgången. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen avslås med hänvisning till att arbete redan påbörjats i form av en planerad 
förstudie, 
 
att arbetet med förstudien ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast juni 2010 
för nytt ställningstagande i sak. 
 
Beslutsunderlag 
1. Motion av Rita Poromaa (s).  
2. Kommunfullmäktiges protokoll, 2008-05-26 § 81. 
3. Kommunfullmäktiges protokoll § 39, 2009-03-30. 
4. Service- och tekniknämndens protokoll, 2008-08-18. 
5. Nämnd- och utredningsenhetens skrivelse, 2009-05-11. 
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-06-15 § 118. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) och Wania Lind-
berg (s) 
 
att Gällivare kommun 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,  
 
att bifalla motionen. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar med instämmande av Margareta Henricsson (ns) och Yvonne 
Bergmark Bröske (fp) i enlighet med förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssosn m.fl. förslag mot Lars Alrikssons m.fl. förslag till 
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat 
föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Lars Alrikssons m.fl förslag.  
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 KS/2009:89 -101 

 
§ 151 
Företagsbesök - kommunstyrelsen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med beaktande lägga sammanträdespunkten till handlingarna. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat om årsplanering för kommunstyrelsens sammanträden 
2009. Årsplaneringen syftar till att följa kommunstyrelsens reglemente där kommunsty-
relsens uppdrag och ansvar finns fastställt.  
 
Vid dagens sammanträde åker kommunstyrelsen på guidad rundtur hos Boliden Aitik 
mellan kl. 09:30-11:30. 
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